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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru industrii                                                       Comisia pentru politică 
              si servicii                                                          economică, reformă şi privatizare       
Bucureşti, 17.02.2014                                                                    Bucureşti, 17.02.2014              
       Nr.4c-3/415/2013                                                                         Nr. 4c-1/274/2013 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 
privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea 
Departamentului pentru Energie, transmis pentru dezbatere şi avizare în fond, în 
procedură de urgenţă, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare, cu nr.P.L.x 374 din 14 octombrie 2013. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

        
 

 
                     PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE, 
 
                       Iulian Iancu                                                  Mihai Tudose     
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RAPORT    COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri 

pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru 
modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea  

Departamentului pentru Energie 
 
 
 

 
         În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost sesizate 
pentru dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
privind activitatea Departamentului pentru Energie, transmis cu adresa nr.P.L.x 374 din 14 octombrie 2013. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 8 octombrie 2013. 
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Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 629 din 27 iunie 2013, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu 
observaţii şi propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului           
nr. 4c-11/1138 din  22 octombrie 2013.  

Proiectul de lege supus dezbaterii  are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului           
nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării 
în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea 
Departamentului pentru Energie. Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.) se reorganizează prin 
divizare parţială, prin transmiterea către Departamentul pentru Energie a unei părţi din patrimoniul Oficiului. Reorganizarea 
Oficiului se realizează cu respectarea prevederilor articolului 232 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările ulterioare,  referitoare la "Reorganizarea persoanei juridice". 

De asemenea, începând cu data intrării în vigoarea a prezentei ordonanţe de urgenţă, Departamentul pentru Energie 
îndeplineşte următoarele activităţi: preia şi exercită atribuţiile Ministerului Economiei de instituţie publică implicată în 
domeniul privatizării; preia şi exercită atribuţiile Ministerului Economiei referitoare la monitorizarea postprivatizare a 
îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare, pentru 
societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi resurselor energetice din portofoliul 
Ministerului Economiei; preia şi exercită, în numele Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia legate de exercitarea calităţii 
de acţionar al statului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi resurselor 
energetice din portofoliul Ministerului Economiei; preia drepturile, îşi asumă obligaţiile şi atribuţiile O.P.S.P.I. stabilite prin 
actele normative în vigoare, acorduri internaţionale sau alte acte încheiate de către acesta conform legii, aferente activităţilor 
preluate în privinţa societăţilor din domeniul energetic şi resurselor energetice. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţe separate ale celor două comisii sesizate în fond, la data de 5 
şi 12 noiembrie 2013. 

La lucrări au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru industrii şi servicii, 32 deputaţi din totalul de 34 deputaţi 
membri ai comisiei şi din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, 25 deputaţi din totalul de 28 
deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Economiei - 
Departamentul Energiei, domnul Mihai Albulescu - secretar de stat şi domnul Gabriel Dumitraşcu - director general, iar din 
partea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, domnul Mihai Frasin - director juridic. 

Având în vedere avizele favorabile asupra proiectului de lege ale Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi propunerile deputaţilor în cadrul dezbaterilor, 
membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului 
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de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin 
divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie cu amendamente admise, 
care sunt redate în Anexa la prezentul raport. 

 
Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 

Anexă 
 

 
 

 A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

 
 

 
Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.75/2013 Text adoptat de Senat Amendamente admise 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 
amendamentelor  

1.  LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2013 

privind unele măsuri pentru 
reorganizarea prin divizare parţială 
a Oficiului Participaţiilor Statului şi 

Privatizării în Industrie, pentru 
modificarea unor acte normative, 
precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri privind activitatea 

Departamentului pentru Energie 
 

Nemodificat.  

2.  Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 75 din 26 
iunie 2013 privind unele măsuri pentru 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 75 din 
26 iunie 2013 privind unele măsuri 
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Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.75/2013 Text adoptat de Senat Amendamente admise 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 
amendamentelor  

reorganizarea prin divizare parţială a 
Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie, pentru 
modificarea unor acte normative, 
precum şi pentru reglementarea unor 
măsuri privind activitatea 
Departamentului pentru Energie, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.390 din 29 iunie 
2013, cu următoarea modificare: 

pentru reorganizarea prin divizare 
parţială a Oficiului Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie, 
pentru modificarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri privind 
activitatea Departamentului pentru 
Energie, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.390 
din 29 iunie 2013, cu următoarea 
completare: 
 
     Autori: Comisia economică şi 
                 Comisia pentru industrii 

3. Ordonanţa de urgenţă  privind unele 
măsuri pentru reorganizarea prin divizare 
parţială a Oficiului Participaţiilor Statului 
şi Privatizării în Industrie, pentru 
modificarea unor acte normative, precum 
şi pentru reglementarea unor măsuri 
privind activitatea Departamentului 
pentru Energie 
 

Nemodificat. Nemodificat.  

4. Art. 1. ─ (1) La data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie (denumit în continuare 
O.P.S.P.I.) se reorganizează prin divizare 
parţială prin desprinderea unei părţi din 
patrimoniu şi transmiterea acesteia către 
Departamentul pentru Energie (denumit 
în continuare Departament) din cadrul 
Ministerului Economiei. 
(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.75/2013 Text adoptat de Senat Amendamente admise 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 
amendamentelor  

urgenţă, societăţi din energie înseamnă 
societăţi naţionale, companii naţionale şi 
celelalte societăţi din domeniul energetic 
şi resurselor energetice din portofoliul 
Ministerului Economiei, precum şi 
filialele acestora care activează în 
domeniul producţiei, distribuţiei şi 
furnizării energiei electrice şi termice, al 
exploatării, prelucrării şi valorificării 
resurselor minerale energetice: cărbune, 
uraniu, petrol, ţiţei şi gaze naturale. 
(3) Partea din patrimoniu transmisă către 
Departament potrivit alin. (1) este 
aferentă exercitării, în numele 
Ministerului Economiei, a atribuţiilor 
acestuia (i) de instituţie publică implicată 
în domeniul privatizării, (ii) privind 
exercitarea calităţii de acţionar al statului 
la societăţile naţionale, companiile 
naţionale şi la celelalte societăţi 
comerciale din domeniul energetic şi 
resurselor energetice din portofoliul 
Ministerului Economiei, precum şi (iii) 
referitoare la monitorizarea 
postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din 
contractele de vânzare-cumpărare de 
acţiuni încheiate în cadrul proceselor de 
privatizare, pentru societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi celelalte societăţi 
din domeniul energetic şi resurselor 
energetice din portofoliul Ministerului 
Economiei. 
(4) Departamentul exercită atribuţiile 
prevăzute la alin. (3) prin Direcţia 
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Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.75/2013 Text adoptat de Senat Amendamente admise 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 
amendamentelor  

generală privatizare şi administrarea 
participaţiilor statului în energie 
prevăzută la art. 19 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea 
unor acte normative, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
71/2013, cu modificările ulterioare. 
 

5. Art. 2. ─ Departamentul preia de la 
O.P.S.P.I. mijloacele fixe şi obiectele de 
inventar, necesare îndeplinirii atribuţiilor 
prevăzute la art. 1 alin. (3) şi 
corespunzătoare numărului de personal 
preluat, precum şi arhiva şi documentaţia 
în legătură cu societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi celelalte societăţi 
din domeniul energetic şi resurselor 
energetice din portofoliul Ministerului 
Economiei, prin protocol încheiat pe baza 
situaţiilor financiare ale O.P.S.P.I. 
întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. 
(1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Nemodificat. 
 

Nemodificat. 
 

 

6. Art. 3. ─ (1) Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
Departamentul preia şi exercită atribuţiile 
Ministerului Economiei (i) de instituţie 
publică implicată în domeniul privatizării, 
(ii) privind exercitarea calităţii de acţionar 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.75/2013 Text adoptat de Senat Amendamente admise 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 
amendamentelor  

al statului la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi celelalte societăţi 
din domeniul energetic şi resurselor 
energetice din portofoliul Ministerului 
Economiei, precum şi (iii) referitoare la 
monitorizarea postprivatizare a 
îndeplinirii clauzelor din contractele de  
vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în 
cadrul proceselor de privatizare, pentru 
societăţile naţionale, companiile naţionale 
şi celelalte societăţi din domeniul 
energetic şi resurselor energetice din 
portofoliul Ministerului Economiei. 
(2) Începând cu data prevăzută la alin. 
(1), Departamentul preia drepturile şi îşi 
asumă obligaţiile şi atribuţiile O.P.S.P.I. 
stabilite prin actele normative în vigoare, 
acorduri internaţionale sau alte acte 
încheiate de către acesta potrivit 
dispoziţiilor legale aplicabile şi 
corespunzătoare activităţilor preluate în 
privinţa societăţilor din energie. 
 

7. Art. 4. ─ (1) La data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
Departamentul preia personalul din cadrul 
O.P.S.P.I. necesar desfăşurării, în numele 
Ministerului Economiei, a activităţilor de 
instituţie publică implicată în domeniul 
privatizării şi de exercitare a calităţii de 
acţionar cu atribuţii în domeniul 
administrării, privatizării, atragerii de 
investiţii, postprivatizării, relaţii 
instituţionale şi relaţii cu investitorii, 

Nemodificat. 
 

Nemodificat. 
 

 



 7

Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.75/2013 Text adoptat de Senat Amendamente admise 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 
amendamentelor  

juridic şi economic, cu respectarea 
drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din 
contractele de muncă, potrivit legislaţiei 
muncii şi protecţiei sociale în vigoare. 
(2) Organizarea, funcţionarea şi numărul 
de posturi preluate de către Departament, 
precum şi reorganizarea O.P.S.P.I. şi 
numărul de posturi rămase la oficiu vor fi 
stabilite prin hotărâri ale Guvernului în 
termen de cel mult 15 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă. 
(3) Reîncadrarea personalului preluat de 
către Departament se realizează cu 
respectarea prevederilor art. 31 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 71/2013, cu 
modificările ulterioare. 
 

8.  
 
 
 
 
Art. 5. ─ (1) Asigurarea finanţării 
cheltuielilor legate de activitatea de 
privatizare se realizează prin bugetul de 
venituri şi cheltuieli aferent activităţii de 
privatizare al Departamentului, care se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului, în 
condiţiile legii. 
(2) Prevederile art. 51 din Legea  
nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru 
accelerarea privatizării, cu modificările şi 

 
 
 
 
 
(1) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat. 
 

- La articolul 5, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat,  
alineatul (21), cu următorul 
cuprins: 
 
(1) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.75/2013 Text adoptat de Senat Amendamente admise 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 
amendamentelor  

completările ulterioare, rămân aplicabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Finanţarea cheltuielilor legate de 
aplicarea de către Ministerul Economiei, 
prin Departament, a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, la 
societăţile din energie se asigură din 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 

  „(21) Din bugetul aferent 
activităţii de privatizare al 
Departamentului se asigură 
finanţarea următoarelor categorii 
de cheltuieli: 

a) cele legate de plata 
serviciilor consultanţilor de 
specialitate în vederea elaborării 
de strategii de dezvoltare pe 
termen mediu şi lung precum şi 
soluţii de reformă energetică 
referitoare la evoluţia sectorului 
energetic: energie electrică şi 
termică, hidro, nucleară, petrol, 
gaze, resurse minerale energetice; 
b) cele legate de elaborarea 
de strategii, studii şi sinteze 
referitoare la evoluţia şi la 
ajustarea structurală a industriei 
energetice.” 

            Autor: Comisia economică 
              Comisia pentru industrii  
(3) Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.75/2013 Text adoptat de Senat Amendamente admise 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 
amendamentelor  

bugetul aferent activităţii de privatizare al 
Departamentului. 
 
 
(4) Veniturile din privatizare încasate 
de către Departament urmează regimul 
juridic prevăzut la art. 9 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale, aprobată prin 
Legea nr. 44/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
 
- La articolul 5, alineatul (4) va avea 
următorul cuprins: 
„(4) Prevederile art.2 din Legea 
nr.399/2002 pentru asigurarea 
condiţiilor de finanţare a organizării 
şi funcţionării activităţilor legate de 
privatizările derulate prin Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării 
în Industrie, cu modificările 
ulterioare, se aplică în mod 
corespunzător şi Departamentului 
pentru Energie.” 
 

 
 
 
Se elimină. 
 
     Autori: Comisia economică şi 
                 Comisia pentru industrii 
 

9. Art. 6. ─ (1) Fondurile financiare aferente 
bugetului de privatizare, aflate în 
conturile O.P.S.P.I., se transferă în 
bugetul prevăzut la art. 5 alin. (1) pentru 
îndeplinirea de către Departament a 
atribuţiilor prevăzute de lege, în termen 
de 5 zile de la data aprobării acestuia, prin 
protocol de            predare-primire, în 
proporţie de 75% din totalul acestora, 
inclusiv cota-parte din disponibilul de 
sold aferent. 
(2) La data intrării în vigoare a hotărârii 
privind organizarea şi funcţionarea 
Departamentului, se autorizează 
Ministerul Economiei să diminueze 
creditele bugetare aprobate pentru 
O.P.S.P.I. şi, corespunzător, să 
repartizeze Departamentului creditele 
bugetare aprobate aferente îndeplinirii 

Nemodificat.  
 

Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.75/2013 Text adoptat de Senat Amendamente admise 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 
amendamentelor  

atribuţiilor acestuia. 
 

10. Art. 7. ─ Alineatele (3), (4) şi (41) ale 
articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea 
Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I,  
nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 552/2001, cu 
completările ulterioare, se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„(3) Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie, denumit în 
continuare O.P.S.P.I., va exercita, în 
numele Ministerului Economiei, 
atribuţiile acestuia de instituţie publică 
implicată în domeniul privatizării, 
stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului                   nr. 88/1997 
privind privatizarea societăţilor 
comerciale, aprobată prin Legea  
nr. 44/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, la operatorii 
economici şi filialele acestora aflaţi în 
portofoliul Ministerului Economiei, cu 
excepţia societăţilor din energie pentru 
care Departamentul pentru Energie 
exercită aceste atribuţii conform legii. 
(4) Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie exercită toate 
drepturile şi obligaţiile ce decurg din 
calitatea de acţionar al statului privind 
administrarea, restructurarea şi, după caz, 

Nemodificat. 
 

Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.75/2013 Text adoptat de Senat Amendamente admise 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 
amendamentelor  

lichidarea operatorilor economici şi a 
filialelor acestora aflaţi în portofoliul 
Ministerului Economiei, cu excepţia 
societăţilor din energie pentru care 
Departamentul pentru Energie exercită 
aceste atribuţii conform legii, în limitele 
competenţelor aprobate de ministrul 
economiei, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 
(41) Finanţarea cheltuielilor legate de 
aplicarea de Oficiul Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie, în 
numele Ministerului Economiei, a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului                 nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru operatorii 
economici şi filialele acestora aflaţi în 
portofoliul Ministerului Economiei, cu 
excepţia societăţilor din energie pentru 
care Departamentul pentru energie 
exercită aceste atribuţii conform legii, se 
asigură din bugetul aferent activităţii de 
privatizare al oficiului, aprobat în 
condiţiile legii.” 
 

11. Art. 8. ─ Articolul 1 din Legea  
nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor 
de finanţare a organizării şi funcţionării 
activităţilor legate de privatizările 
derulate prin Oficiul Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie, 
publicată în Monitorul Oficial al 

Nemodificat. 
 

Nemodificat.  



 12

Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.75/2013 Text adoptat de Senat Amendamente admise 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 
amendamentelor  

României, Partea I,  nr. 429 din 20 iunie 
2002, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 1. ─ Societăţile şi companiile 
naţionale, precum şi celelalte societăţi 
comerciale, cu excepţia celor pentru care 
Departamentul pentru Energie exercită 
aceste atribuţii conform legii, la care 
Ministerul Economiei, prin Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie, exercită drepturile ce decurg 
din calitatea de acţionar al statului, vor 
vărsa dividendele cuvenite Ministerului 
Economiei, în condiţiile prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 552/2001, cu completările 
ulterioare, în contul Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie.” 
 

12. Art. 9. ─ (1) Societăţile din energie vor 
vărsa dividendele cuvenite Ministerului 
Economiei, în condiţiile prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 552/2001, cu completările 
ulterioare, în contul Departamentului. 
(2) Sumele reprezentând dividende 
cuvenite Ministerului Economiei în 

Nemodificat. 
 

Nemodificat.  
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numele statului de la societăţile din 
energie, aferente exerciţiului financiar al 
anului 2012, precum şi pentru exerciţiilor 
financiare anterioare, care nu au fost 
achitate până la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, se varsă 
în contul Departamentului. 
 

13. Art. 10. ─ (1) Procedurile de privatizare, 
restructurare, dizolvare şi lichidare 
iniţiate de către O.P.S.P.I. pentru 
societăţile din energie, inclusiv pentru 
filialele acestora, şi aflate în derulare la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se preiau şi se 
continuă de către Departament, cu 
respectarea etapelor desfăşurate până la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
(2) Contractele de consultanţă de 
specialitate în legătură cu procedurile 
menţionate la alin. (1) pentru societăţile 
din energie încheiate de către O.P.S.P.I. şi 
aflate în curs de executare la data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se preiau şi se continuă de către 
Departament, cu respectarea etapelor 
desfăşurate până la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(3) Procedurile derulate în aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările şi completările 

Nemodificat. 
 

Nemodificat.  
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ulterioare, iniţiate de către O.P.S.P.I. 
pentru societăţile din energie, inclusiv 
pentru filialele acestora, şi aflate în curs la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, se preiau şi se 
continuă de către Departament, cu 
respectarea etapelor desfăşurate până la 
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă. 
(4) Contractele de servicii încheiate în 
legătură cu procedurile menţionate la  
alin. (3) pentru societăţile din energie 
încheiate de către O.P.S.P.I. şi aflate în 
curs de executare la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă 
se preiau şi se continuă de către 
Departament, cu respectarea etapelor 
desfăşurate până la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 

                                         
                                        PREŞEDINTE,                                                                    PREŞEDINTE, 
 
                                          Iulian Iancu                                                                         Mihai Tudose   
 
 
 
                                           SECRETAR,                                                                        SECRETAR, 
 
                                          Antal Istvan                                                                            Cornel Itu 
 

Consilier parlamentar,                                                                                                                                                                                             Şef serviciu  
   Silvia Vlăsceanu                                                                                                                                                                              Graziella Segărceanu               
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