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CAMERA DEPUTATILOR             Bucureşti 
COMISIA PENTRU POLITICA ECONOMICA,           Nr. XXXVI/1/272/4.06.97 
REFORMA SI PRIVATIZARE 
  
                                                                  RAPORT 
 
 
 
                               asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.15/1997 
                                                pentru modificarea şi completarea Legii  societăţilor comerciale nr.58/1991 
 
 
 
  In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.15/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.58/1991, în şedinţele din 28 mai şi 4 iunie a.c., propunem  ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu 
următoarele amendamente: 
 
          
Nr. 
crt 

Articolul 
 (Text iniţial  ) 

Amendament propus 
autorul, text adoptat de comisie 

Motivarea 

 

0 1 2 3 
1. 2.”Art.1 a) participarea persoanelor 

fizice şi a persoanelor juridice, române 
sau străine, la vânzarea-cumpărarea de 
acţiuni sau de părţi sociale, după caz, 
deţinute de stat sau de autorităţi ale 
administraţiei publice; 

             Se completează finalul textului : 
 2. “Art.l a) participarea persoanelor fizice şi a 
persoanelor juridice, române sau străine, la 
vânzarea-cumpărarea de acţiuni sau de părţi 
sociale, după caz, deţinute de stat sau de 
autorităţi ale administraţiei publice locale.” 
Autor:dep. Ionescu Gheorghe 

Adăugarea cuvântului “locale” 
s-a efectuat pentru punerea de 
acord cu prevederile similare din  
alte articole ale Ordonanţei. 
 
 

    
2. 3.  Art.2 va avea următorul cuprins:       Se elimină din text “părţi sociale,  textul Este necesară eliminarea din text 
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0 1 2 3 
“Art.2- In înţelesul prezentei legi, noţiunile de 
mai jos se definesc,astfel: 
..................................................... 
f) oferta publică de vânzare este manifestarea 
de voinţă fermă şi irevocabilă, într-un termen 
stabilit, formulat de către Fondul Proprietăţii 
de Stat, de a vinde acţiuni, părţi sociale sau 
obligaţiuni convertibile în acţiuni, emise de 
societăţile comerciale la care statul sau o 
autoritate a administraţiei publice locale este 
acţionar; oferta publică de vânzare include şi 
propunerile formulate de către societăţi 
comerciale pentru vânzarea de active sau 
utilizarea acestora de către terţi în sistem de 
leasing imobiliar, cu clauza fermă de vânzare 
la valoarea reziduală la expirarea termenului 
contractual: 
 
 

reformulat fiind : 
“Art.2- In înţelesul prezentei legi, noţiunile de 
mai jos se definesc,astfel: 
..................................................... 
f) oferta publică de vânzare este manifestarea de 
voinţă fermă şi irevocabilă, într-un termen 
stabilit, formulat de către Fondul Proprietăţii de 
Stat, de a vinde acţiuni sau obligaţiuni 
convertibile...... şi textul curge în continuare”  
 
Autor:dep.Sandu Dumitru 
 

a cuvintelor “părţi sociale” având 
acelaşi conţinut cu cuvântul 
“acţiuni” 

3. 4.După art.13 se introduce articolul 13 
care va avea următorul cuprins: 
“Art.13’ - După expirarea unui termen 
de 5 ani de la data înfiinţării lor, 
Fondurile Proprietăţii Private se 
transformă, printr-o lege specială, în 
societăţi comerciale pe acţiuni de tipul 
societăţilor de investiţii financiare.” 

Se propune eliminarea. 
Autor: dep.prof.univ.Alexandru Albu 

O astfel de prevedere a fost 
considerată depăşită deoarece 
FPP-urile au fost transformate în 
SIF-uri şi funcţionează în prezent 
ca atare, în baza Legii nr.133/96 
şi Ordonanţei nr.5/97 care 
reglementează statutul juridic al 
acestora. In plus, se încalcă 
principiul         neretroactivităţii 
legilor. 

4. 7.  Articolul 25 va avea următorul 
cuprins: 

      Se completează textul iniţial, la sfârşit, cu  
următorul cuprins : 

Evaluarea se realizează prin 
cotaţii de bursă. 
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0 1 2 3 
“Art.25- ............. 
       c) stabileşte sistemul de evaluare a 
societăţilor comerciale la care statul 
este acţionar/asociat ori a activelor din 
patrimoniul acestora, prin direcţiile sale 
de specialitate sau cu asistenţă 
asigurată de consultanţi- persoane 
fizice ori societăţi de consultanţă 
autorizate, după caz; 

7.”Art.25 ........ 
c)........;raportul de evaluare nu se întocmeşte în 
cazul în care acţiunile societăţii sunt cotate la 
Bursa de Valori sau pe altă piaţă organizată, 
extrabursieră. 
Autor: dep.Sandu Dumitru 

 

5. 11.Alineatului 2 al articolului 28 va 
avea următorul cuprins: 
-Programul anual va cuprinde 
propuneri de privatizare a cel puţin 
50% din acţiunile şi părţile sociale pe 
care le gestionează Fondul Proprietăţii 
de Stat”. 

         Se propune modificarea textului, astfel: 
11. Alineatul 2 al articolului 28 va avea 
următorul cuprins: 
- Programul anual va cuprinde propuneri de 
privatizare care să asigure încetarea de drept a 
activităţii Fondului Proprietăţii de Stat conform 
prevederilor prezentei legi.” 
Autor: dep.Mihu Traian Victor 

Textul propus asigură o mai mare 
flexibilitate în îndeplinirea 
prevederilor art.29 din prezenta 
ordonanţă. 

6. 12. Alineatul 3 al articolului 28 va avea 
următorul cuprins: 

“ Programul anual şi raportul de 
activitate se prezintă Parlamentului 
spre aprobare, după avizarea lor de 
către Guvern.” 

        Se propune modificarea textului, astfel: 
“12.Alineatul 3 al articolului 28 va avea 
următorul cuprins: 
“Programul anual şi raportul de activitate se 
prezintă Parlamentului spre informare, după 
aprobarea lor de către Guvern.” 
Autori: dep.Gheorghe Marin 
            dep.Ionescu Gheorghe 

Deoarece FPS a devenit organ de 
specialitate în subordinea 
Guvernului, obligaţia prezentării 
raportului revine acestuia din 
urmă. In noua situaţie el nu poate 
avea decât rol informativ. 

7. 28. Articolul 49 va avea următorul 
cuprins: 
“Art.49- Fondul Proprietăţii de Stat 

      Se propune completarea textului, astfel: 
 28.Articolul 49 va avea următorul cuprins:  
“Art.49-Fondul Proprietăţii de Stat poate acorda, 

S-a considerat oportună 
includerea pensionarilor în rândul 
beneficiarilor de facilităţi privind 
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poate acorda, în condiţiile stabilite de 
consiliul său de administraţie şi pe 
principii comerciale, facilităţi 
salariaţilor şi administratorilor 
societăţilor comerciale la care statul 
este acţionar/asociat, dacă cumpără 
acţiuni sau părţi sociale în nume 
propriu, în următoarele condiţii: 

în condiţiile stabilite de consiliul său de 
administraţie şi pe principii comerciale, facilităţi 
salariaţilor şi administratorilor societăţilor 
comerciale la care statul este 
acţionar/asociat,precum şi pensionarilor cu 
ultimul loc de muncă la aceste societăţi, dacă 
cumpără acţiuni sau părţi sociale în nume 
propriu, în următoarele condiţii: 
Autor:dep.Mihu Traian Victor 

achiziţionarea de acţiuni la 
societăţile la care au avut ultimul 
loc de muncă. 

8. 28. Articolul 49 ... 
“Art.49 c) dobânda anuală de 30% din 
dobânda de refinanţare practicată de 
Banca Naţională a României. 

     Se propune  modificarea şi completarea 
textului după cum urmează: 
“Art.49 c) dobânda anuală de 30% din dobânda 
medie în raport cu ultimele 12 luni 
carendaristice anterioare plăţii, practicată de 
Banca Naţională a României. 
Autori: dep.Mihai Grigoriu, dep.Radu Cojocaru 

Prin modificările propuse s-a 
urmărit atenuarea efectului 
dobânzii curente instabile. 
 

9. 47. Articolul 68 va avea următorul 
cuprins 

“Art.68.................................................. 
Pentru cazurile prevăzute la alin.l lit.c)-
i) al acestui articol, sancţiunile sunt 
aplicate Fondului Proprietăţii de Stat. 
..................................... 

     Se elimină lit.f) din enumerarea c)- i) textul 
reformulat fiind următorul: 
“Art.68 ...................................................... 
Pentru cazurile prevăzute la alin.l literele 
c),d),e),g),h). şi i) ale acestui articol, sancţiunile 
sunt aplicate Fondului Proprietăţii de Stat. 
Pentru situaţia prevăzută la lit.f), sancţiunile se 
aplică individual,după caz, administratorilor sau 
cenzorilor societăţilor comerciale. 
.................................................................. 
Autor: dep.Vida Iuliu 

Prevederile lit.f) nu fac obiectul 
unei sancţiuni aplicabile FPS, ci 
administratorilor sau cenzorilor 
societăţilor comerciale 

10. 48. Articolul 70 se abrogă      Se propune completarea textului ,astfel: Abrogarea articolului 69 a fost impusă 
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“48. Articolele 69 şi 70 se abrogă” 
Autor: dep.Macarie Sergiu 

de preluarea textului acestuia, în 
varianta modificată a articolului 72 din 
prezenta Ordonanţă.  
 

11. 49. Articolul 71 va avea următorul 
cuprins: 
“ Art.71- Fondul Proprietăţii de Stat are 
dreptul să contracteze,cu persoane 
fizice sau juridice, române sau străine, 
servicii de asistenţă de specialitate în 
domeniul privatizării”. 
 

      Se propune completarea articolului cu un 
alineat nou,în următoarea formulare: 
“Art.71......... 
             Fondul Proprietăţii de Stat poate 
perfecta contracte de încheiere cu societăţi de 
valori mobiliare, pentru tranzacţionarea 
acţiunilor la Bursa de Valori sau pe o altă piaţă 
bursieră, precum şi contracte cu societăţi de 
administrare.” 
Autor: dep.Iuliu Vida 

Textul adăugat dă posibilitatea 
FPS de a grăbi procesul de 
privatizare. 

12. 51. Articolul 73 va avea următorul cuprins: 
.”Art.73 .............................................. 
Sumele obţinute de Fondul Proprietăţii de Stat 
în urma vânzării de acţiuni ale societăţilor 
comerciale din cadrul sectorului producţiei de 
apărare vor fi utilizate pentru modernizarea, 
retehnologizarea şi conservarea capacităţilor 
de producţie strict necesare elementului 
sistemului naţional de apărare, precum şi 
pentru înzestrarea armatei”. 

    Se propune reformularea articolului, după cum 
urmează: 
“Art.73.................................... 
Sumele obţinute în urma vânzării de acţiuni 
emise de societăţile comerciale din cadrul 
sectorului producţiei de apărare, se varsă integral 
la bugetul de stat şi vor fi utilizate... şi textul 
curge în continuare 
Autor: dep.Iuliu Vida 

A fost transferată Parlamentului 
competenţa de utilizare a sumelor 
obţinute. 

 
 
   In cursul dezbaterilor în Comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus 
şi autorul acestuia 

Motivarea 
respingerii 
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1. 1. Titlul legii va avea următorul cuprins:
“Lege privind privatizarea societăţilor 
comerciale şi vânzarea de active din 
patrimoniul acestora”. 

1. Se propune menţinerea titlului iniţial al legii 
şi eliminarea punctului l art.1 din Ordonanţă. 
Autor: dep.prof.univ.dr.Alexandru Albu 

Iniţiatorul consideră titlul Legii 
58/1991 include şi vânzarea de 
active, iar patrimoniul rămâne 
neschimbat. 

2. 2.  Articolul l va avea următorul cuprins: 
“Art.l...................................... 
Societăţile comerciale constituite la 
nivel local, precum şi societăţile 
comerciale înfiinţate prin restructurarea 
şi/sau reorganizarea regiilor autonome 
de interes local vor fi privatizate prin 
decizia autorităţilor administraţiei 
publice locale. In acest caz o cotă de 
20% din sumele obţinute în urma 
vânzării acţiunilor se face venit la 
bugetul local şi va fi utilizată, cu 
aprobarea consiliilor locale, pentru 
realizarea proiectelor de investiii în 
infrastructură care nu au asigurată 
finanţarea, iar o cotă de 20% se varsă în 
Fondul special de dezvoltare, aflat la  
 
dispoziţia Guvernului prevăzut la art.26 
din prezenta lege. 

2.  Se propune reformularea alin.4 art.l după 
cum urmează: 

“Art. l ................................. 
Societăţile comerciale constituite la nivel local, 
precum şi societăţile comerciale înfiinţate prin 
restructurarea sau reorganizarea regiilor 
autonome de interes local vor fi privatizate prin 
decizia autorităţilor administraţiei publice 
locale. In acest caz o cotă de 40% din sumele 
obţinute în urma vânzării acţiunilor se face 
venit la bugetul local şi va fi utilizată, cu 
aprobarea consiliilor locale, pentru realizarea 
proiectelor  
de investiţii  şi infrastructură care nu au 
asigurată finanţarea. 
..................................... 
Autor: dep.Popa Nicolae 

Comisia a considerat că textul 
iniţial al Ordonanţei corespunde 
cerinţelor actuale. 

3. 5.  Art.23 va avea următorul cuprins: 
“Art.23- Fondul Proprietăţii de Stat este 
instituţie publică cu personalitate 
juridică, cu caracter comercial, aflată în 
subordinea Guvernului, cu sarcina de a 

     Se reformulează, astfel: 
5.”Art.23- Fondul Proprietăţii de Stat este organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, având caracter comercial şi 
financiar. Fondul Proprietăţii de Stat se află în 
subordinea Guvernului, cu sarcina de a pune în aplicare 

Iniţiatorul motivează respingerea 
amendamentului explicând că 
vocaţia financiară a FPS nu mai 
există în condiţiile aplicării 
prezentei ordonanţe. 
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pune în aplicare programul şi strategia 
de privatizare aprobată de Guvern.” 

programele şi strategiile de privatizare, restructurare şi 
dezvoltare economică, stabilite de Guvern şi acceptate 
de Parlament”. 
Autor: dep.prof.univ.dr.Alexandru Albu 

4. 7.  Art.25 va avea următorul cuprins: 
 “Art.25 b) decide, în baza calităţii de 
acţionar/asociat, pe care o exercită în numele 
statului sau al autorităţilor administraţiei 
publice locale, vânzarea activelor din 
patrimoniul societăţilor comerciale la care 
statul este acţionar/asociat, la cel mai bun preţ 
de piaţă oferită, fără a exista o limită minimă 
prestabilită a acestuia. 

Text reformulat: 
7.” Art.25 b) decide în baza calităţii de acţionar/asociat 
pe care o exercită în numele statului sau al autorităţilor 
administraţiei publice locale, vânzarea activelor din 
patrimoniul societăţilor comerciale la care statul este 
acţionar/asociat, la preţurile comerciale de piaţă 
stabilite de o comisie de evaluare a patrimoniului 
agreată de 
Guvern. 
Autor:dep.Popa Nicolae 
 

- In terminologia economică nu 
există noţiunea de” preţ 
comercial”;  
- Noţiunea “preţ de piaţă” are 
accepţiunea de preţ liber 
incompatibil să fie stabilit de o 
comisie, aşa cum se propune. 

5.  8.  Art.26 se completează cu text nou, lit.e), cu 
următorul cuprins: 

 
“Art.26 e) constituirea de fonduri pentru 
mărimea capitalului social prin acordarea de 
acţiuni noi vechilor acţionari persoane fizice 
române, la acele societăţi comerciale la care, în 
urma procesului de privatizare în masă, 
indicele 
de alocare aferent acţiunilor deţinute este 
supraunitar. 
Autor: dep.Kerekes Karoly 

Nu era necesară  o astfel de 
completare, deoarece în acest 
mod s-ar crea inegalitate de 
tratament pentru cei care au 
subscris în condiţii legii 
accelerării privatizării. 
 
 
 
 

6. 10. Alineatul 2 al articolului 27 se 
înlocuieşte cu..... 

Se propune eliminarea paragrafului l a 
articolului 27 alin.2 
Autor:dep.Liviu Spătaru 
 

FPS nu trebuie controlat de 
Curtea de Conturi. 
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7. 10. Alineatul 2 al articolului 27 se 
înlocuieşte cu următoarele alineate: 

“In scopul îndeplinirii obligaţiilor sale 
principale, stabilite la art.25 şi 26 din 
prezenta lege, Fondul Proprietăţii de 
Stat nu este supus controlului Curţii de 
Conturi cu privire la aplicarea 
procedurilor legale în procesul 
privatizării” 

10. Alineatul 2 al articolului 27 se înlocuieşte 
cu următoarele alineate: 

“In scopul îndeplinirii obligaţiilor sale 
principale, stabilite la art.25 şi 26 din prezenta 
lege, Fondul Proprietăţii de Stat nu este supus 
controlului Curţii de Conturi cu privire la 
oportunitatea  aplicării procedurilor legale în 
procesul privatizării 
Autor: dep.Ionescu Gheorghe 
 

Nu era necesar cuvântul 
“oportunitatea”. 
 
 
 
 
 
 

8. 10. Alineatul 2 al articolului 27 se 
înlocuieşte cu următoarele alineate: 

........................................................... 
“Art.27 d) se oferă informaţii 
confidenţiale unor terţi cu privire la 
intenţia de vânzare a unui pachet de 
acţiuni, părţi sociale sau active, în 
scopul influenţării preţului de ofertă 
pentru a favoriza un cumpărător 
potenţial în dauna altor persoane 
 

10. Art.27 text reformulat, astfel: 
“Art.27 d)  se oferă orice fel de informaţii 
confidenţiale unor terţi cu privire la vânzarea 
unui pachet de acţiuni ,părţi sociale sau 
active,.......şi textul curge în continuare 
Autor: dep.Ionescu Gheorghe 
 
 
 
 

Incompatibilitatea  
amendamentului propus: “orice 
fel” cu termenul “confidenţiale” 
din text 

9. 10. Alineatul 2 al art.27 se înlocuieşte cu 
următoarele alineate: 

...................... 
e )se atribuie un pachet de acţiuni, părţi sociale 
ori un activ unei persoane fizice sau juridice în 
dauna altor persoane care au formulat o ofertă 
mai avantajoasă. 
 

Art.27 lit.e) se completează la sfârşitul textului, astfel: 
“Art.27 e)....................din punct de vedere al 
preţului,condiţiilor de plată,investiţiilor şi protecţiei 
sociale. 
Autor: dep.Ionescu Gheorghe 

Nu este necesară precizarea deoarece 
se limitează sensul noţiunii” o ofertă 
mai avantajoasă”. 

10. 22. Articolul 40 va avea următorul cuprins: 
“Art.40 -Adunarea generală a 

Amendament propus: Nelimitarea numărului membrilor 
Consiliului de Administraţie ar 
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acţionarilor/asociaţilor societăţilor comerciale 
la care statul este acţionar/asociat alege 
administratorul unic sau, după caz, consiliul de 
administraţie compus din 3-5 persoane, dintre 
care una este preşedintele consiliului de 
administraţie şi director general al societăţii 
comerciale. 
    Numărul de membri în consiliul de 
administraţie al unei societăţi comerciale se 
stabileşte în funcţie de structura acţionariatului 
şi de cota de acţiuni sau de părţi sociale 
deţinută de stat la respectiva societate 
comercială” 

22. Art.40- 
să nu limiteze numărul membrilor în Consiliul 
de Administraţie. 
Autor: dep.Karekes Karoly 

conduce la abuzur şi corupţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 26 Articolul 47 va avea următorul 
cuprins: 
“Art.47- Salariaţii societăţilor 
comerciale, membrii conducerii sau 
administratorii acestora pot cumpăra 
părţi sociale sau acţiuni emise de 
societatea comercială la care sunt 
angajaţi sau la care au fost numiţi, prin 
procedurile MEBO, MBO sau ESOP, 
care vor fi reglementate prin lege 
specială” 

26. Se propune completarea textului : 
Art.47- Salariaţii societăţilor comerciale, 
acţionarii persoane fizice române, membrii 
conducerii sau administratorii pot cumpăra 
părţi sociale sau acţiuni emise de societatea 
comercială la care sunt angajaţi, asociaţi ori 
angajaţi sau la care au fost numiţi prin 
procedurile MEBO, MBO, ESOP sau altele, 
care vor fi reglementate prin lege specială 
Autor:dep.Kerekeş Karoly 

Nu sunt necesare adăugirile la 
articolul iniţial al Ordonanţei, 
deoarece textul iniţial le include. 

 
 PRESEDINTE,                                                      SECRETAR, 

                                    Iuliu Vida                 Mihai Grigoriu 


