
 

                                                     

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ:  

HOTĂRÂRE  

privind completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 

privind privatizarea societăţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 

137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi 

completările ulterioare şi modificarea unor acte normative  

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, 

cu modificările şi completările ulterioare (Legea 137/2002), stabileşte 

cadrul juridic pentru accelerarea procesului de privatizare, prevederile 

legii aplicându-se societăţilor la care statul sau o autoritate a 

administraţiei publice locale este acţionar sau asociat majoritar, filialelor 

la care sunt acţionari/asociaţi majoritari societăţi cu capital majoritar de 

stat, precum şi regiilor autonome, indiferent de actul normativ în baza 

căruia s-au înfiinţat. 

De asemenea, conform Legii nr. 137/2002, Guvernul aprobă prin strategia 

de privatizare elementele esenţiale ale mandatului acordat institutiei 

publice implicate şi, ulterior, condiţiile principale ale contractului ce 

urmează a fi încheiat fie de institutia publica implicată, fie de societatea 

de interes strategic, respectiv societatea din domeniul utilităţilor, pentru 

vânzarea acţiunilor pe care acestea le deţin, precum şi pentru majorarea 

capitalului social al societăţilor.  

În conformitate cu H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgentă a Guvernului 

nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru 

accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare (H.G. 

577/2002), în funcţie de metoda de privatizare, se constituie comisii de 

negociere şi selecţie a investitorului şi comisii de pregătire şi monitorizare 

a procesului de privatizare, precum şi comisii de negociere şi comisii de 

licitaţie, formate din salariaţi ai instituţiei publice implicate.  

În conformitate cu strategiile aprobate, aceste tipuri de comisii, sunt: 

- comisii de negociere şi selecţie a investitorului şi comisii de pregătire şi 

monitorizare a procesului de privatizare şi secretariatele tehnice aferente 

acestora, pentru metoda majorării capitalului social prin  atragerea de 

investitori; 

- comisii de privatizare şi secretariatele aferente, în cazul combinaţiei de 

metode, respectiv negociere pe bază de oferte preliminare şi neangajante, 

urmată de licitaţie cu oferta în plic; 

- comisii de pregătire şi derulare a vânzării unui pachet de acţiuni şi 



 

secretariatele aferente acestora, pentru metoda vânzarii unui pachet de 

acţiuni din capitalul social prin ofertă publică secundară iniţială de 

vânzare de acţiuni; 

- comisii de negociere, respectiv comisii de licitaţie în situaţia vânzarii 

pachetelor de acţiuni prin metoda negociere şi licitaţie. 

În strategiile de privatizare, aprobate prin hotărâre a guvernului, sunt 

cuprinse şi prevederi referitoare la componenţa, atribuţiile şi remunerarea 

membrilor comisiilor constituite şi a secretariatelor tehnice aferente 

acestora. 

Din aplicarea prevederilor legale în domeniul privatizării rezultă două 

practici de remunerare a membrilor comisiilor, în cazul societăţilor a caror 

strategie de privatizare este aprobată prin hotărâre a guvernului, respectiv: 

-cuantumul maxim al remuneraţiei membrilor Comisiilor şi 

secretariatelor tehnice ale acestora este prevăzut direct în hotărârea 

guvernului de aprobare a strategiei de privatizare, suma efectivă fiind 

aprobată prin ordin al conducătorului instituţiei publice implicate.  

-cuantumul remuneraţiei membrilor Comisiilor şi secretariatelor tehnice 

ale acestora este stabilit ulterior aprobării strategiei de privatizare, prin 

ordin al conducătorului instituţiei publice implicate.  

În aceste cazuri sumele plătite sunt suportate fie din bugetul de venituri şi 

cheltuieli, aferent activitatii de privatizare, al instituţiei publice implicate, 

fie de către societate. 

Conform prevederilor acordurilor încheiate de Guvernul României cu 

organismele financiare internaţionale, respectiv Uniunea Europeană şi 

Banca Mondială, s-a stabilit îmbunătăţirea guvernanţei corporative a 

întreprinderilor de stat, precum şi luarea unor măsuri de limitare a 

cheltuielilor cu remuneraţiile plătite membrilor comisiilor de privatizare. 

În acest sens, în vederea îndeplinirii măsurilor de reformă asumate de 

către Guvernul României pentru stabilirea cadrului normativ care 

reglementează mecanismul de retribuire a membrilor acestor comisii şi ai 

secretariatelor tehnice ale acestora, se impune adoptarea unei hotărâri a 

guvernului care să stabilească o indemnizaţie a membrilor comisiilor de 

privatizare constituite şi a secretariatelor tehnice aferente acestora, în 

vederea pregătirii şi derulării proceselor de privatizare a operatorilor 

economici la care statul este acţionar unic ori majoritar sau deţine, direct 

ori indirect, o participaţie majoritară.  

 

1
1 

prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia. 

 

2.Schimbări 

preconizate 

Prin prezentul act normativ se urmăreşte luarea unor măsuri care să 

stabilească în mod unitar modul de constituire, atribuţiile şi plata 

comisiilor de privatizare şi secretariatelor tehnice ale acestora, formate in 

vederea aplicarii legislatiei privatizarii, ce urmeaza a fi denumite, potrivit 

prezentei hotarari a guvernului,  „Comisii de privatizare”. 

În acest sens, este necesară completarea art.216 din  H.G. 577/2002, 

astfel: 

În vederea pregătirii şi derulării procesului de privatizare pentru fiecare 

societate supusă privatizării sau valorificării participaţiilor statului, se 



 

constituie o Comisie de privatizare, formată dintr-un număr impar de 

maxim 9 (nouă) membri si 9 (nouă) membri supleanţi, precum şi 

Secretariatul tehnic al acestei comisii. Secretariatul tehnic va fi format din 

cel mult 5 (cinci) membri. 

Atribuţiile, numărul şi componenţa Comisiei de privatizare şi 

Secretariatului tehnic al acestei comisii se stabilesc prin act administrativ 

al instituţiei publice implicate, în funcţie de complexitatea procesului de 

privatizare. 

Astfel, plata indemnizaţiei membrilor Comisiei de privatizare şi ai 

secretariatului tehnic al acesteia va fi realizată la data încetării activităţii 

comisiei, dată stabilită în funcţie de metoda de privatizare, astfel: 

 transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în conformitate 

cu prevederile contractului de  vânzare de acţiuni; 

 finalizarea procesului de vânzare, certificată prin confirmarea 

încasării sumelor reprezentând preţul acţiunilor vândute potrivit 

contractului încheiat cu intermediarul autorizat, în cadrul ofertelor 

publice prin pieţele de capital; 

 vărsarea integrală a aporturilor la capitalul social subscris de către 

investitorul selectat, aferent acţiunilor nou-emise în cadrul 

operaţiunii de majorare de capital;  

 data realizării operaţiunilor de decontare, în cazul vânzării speciale 

la ordin, răspunsurilor la ofertele publice de cumpărare sau 

preluare, sau licitaţiei electronice; 

 neîndeplinirea condiţiilor privind oportunitatea încheierii 

contractului de vânzare acţiuni după finalizarea procesului de 

vânzare; 

 respingerea ofertei ca neconformă; 

 retragerea ofertei de către ofertant după ce oferta a fost selectată; 

 emiterea, în acest sens, a ordinului ministrului, în cazul revocării 

ofertei, în orice moment al acesteia; 

 apariţia oricărei alte situaţii de natură să conducă la încetarea 

activităţii Comisiei de privatizare. 

Proporţional cu participarea în cadrul Comisiei de privatizare sau 

Secretariatului tehnic,  cuantumul indemnizaţiei se va încadra între două 

şi douăsprezece câştiguri salariale medii, brute, lunare, pentru activitatea 

desfăşurată conform obiectului principal de activitate, înregistrat de 

societatea care se află în proces de privatizare/valorificare participaţii, la 

nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, 

comunicat de Institutul Naţional de Statistică, din anul anterior finalizării 

procesului de privatizare.  

Membrii secretariatului tehnic vor primi o indemnizaţie egală cu 80% din 

indemnizaţia membrilor Comisiei de privatizare, sumă care va fi platită 

odată cu cea a membrilor Comisiei de privatizare. 

Indemnizaţia acordată fiecărui membru al Comisiei de privatizare şi al 

Secretariatului tehnic este calculată procentual, în funcţie de metoda de 

privatizare/valorificare acţiuni şi de data încetării activităţii Comisiei de 

privatizare. 

Se impune stabilirea unor norme tranzitorii care să reglementeze situaţia 



 

comisiilor şi secretariatelor tehnice constituite, pentru care este instituită o 

remuneraţie lunară, potrivit strategiilor aprobate, plata acesteia încetând la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a guvernului. 

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a 

guvernului, conducătorii instituţiilor publice implicate vor lua măsuri 

pentru emiterea actelor administrative necesare, iar în cazul societăţilor 

pentru care există strategie de privatizare, aprobată prin hotărâre a 

guvernului, la care plata comisiilor se suportă de societate, termenul este 

de 30 de zile pentru convocarea adunării generale a acţionarilor, care va 

stabili plata acestora potrivit prevederilor prezentei hotarari. 

Suma totală, reprezentând indemnizaţiile membrilor comisiilor de 

privatizare şi ai secretariatelor tehnice, va fi inclusă în bugetul de venituri 

şi cheltuieli al operatorului economic supus privatizării sau în bugetul de 

venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al instituţiei publice 

implicate în procesul de privatizare, conform prevederilor art. 51, lit. b) 

din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 

privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a guvernului, se abrogă 

articolele din actele normative de aprobare a strategiilor de privatizare, 

care se referă la atribuţiile, componenţa şi plata lunară a membrilor 

comisiilor de privatizare constituite. 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

1.
1 

Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de 

stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2^1 Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2^2 Impactul asupra 

intreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social  Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

 



 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu prezintă impact financiar în următorii 5 ani  

- mii lei - 

Indicatori 

Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 
2016 2017 2018 2019 2020 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit; 

(ii) impozit pe venit; 

bugete locale: 

(i) impozit pe profit; 

bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

- - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

      (ii) bunuri şi servicii 

      (iii) alte cheltuieli 

- - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat – 

bugetul asigurărilor pentru şomaj 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare) 

      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare  

      

7. Alte informaţii  

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ; 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziţii. 

 Nu este cazul. 



 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare   Nu este cazul. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor 

normative comunitare   Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene   Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

  Nu este cazul. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme 

implicate 

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 

nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 

  Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

  Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

Consiliul Legislativ 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

Consiliul Economic şi Social 

Consiliul Concurenţei 

Curtea de Conturi 

Este necesar avizul 

Consiliului Legislativ  

6. Alte informaţii   Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act normativ  

Proiectul de act normativ se supune 

dezbaterii publice, prin afişare pe 

pagina de Internet a Ministerului 

Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu 

Mediul de Afaceri 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul 

impact asupra mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

  Nu este cazul. 

3. Alte informaţii 

Au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică. 



 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme 

sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 

 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate 

Pentru motivele mai sus expuse, în condiţiile art. 108 din Constituţia României, republicată, a fost 

elaborată prezenta hotărâre de guvern privind completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu 

modificările şi completările ulterioare şi modificarea unor acte normative, pe care, dacă sunteţi de 

acord, vă rugăm să o aprobaţi. 
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