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PARLAMENTUL  ROMANIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

 
     
Comisia pentru industrii şi servicii 
Nr. 4c-3/290/2014                                          
PLx.442/2014 

Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 
Nr. 4c-1/190/2014 
Bucureşti, 01.10.2014 

                                                                                              
           

 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm alăturat Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind înfiinţarea 
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, 
stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru 
dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu 
capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce 
decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative transmis 
Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare, cu adresa nr. PLx.442 din 22 septembrie 2014. 
            În raport cu  obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

VICEPREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
 

Dumitru CHIRIŢĂ Mihai TUDOSE  
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Nr. 4c-3/290/2014                                                                  
PLx.442/2014 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
Nr. 4c-1/190/2014 
Bucureşti, 01.10.2014 

RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind înfiinţarea 
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a 

activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de 
stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi 

operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate 
a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a 
statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, transmis cu adresa Plx.442 din 22 septembrie 
2014 şi înregistrat cu nr. 4c-3/290/2014 la Comisia pentru industrii şi servicii, respectiv la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare cu               
nr. 4c-1/190 din 23 septembrie 2014. 

 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în condiţiile art. 115 alin. (5) teză a III-a din Constituţia României, 
republicată. 
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Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2014, ce vizează adoptarea unor măsuri 
privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului  şi  Privatizării în Industrie şi 
prin preluarea unor activităţi de la Departamentul pentru Energie şi Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, pentru asigurarea 
finanţării activităţii Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, pentru eficientizarea activităţii de privatizare, în vederea dezvoltării 
activităţii economice a operatorilor economici cu capital majoritar de stat în domeniul energiei. Totodată, se preconizează modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul privatizării, precum şi adoptarea unor norme tranzitorii care reglementează procedurile de privatizare, restructurare, dizolvare şi lichidare, 
precum şi contractele de consultanţă de specialitate, încheiate în legătură cu aceste proceduri, iniţiate de Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie pentru operatorii economici şi filialele din portofoliul Ministerului Economiei, ca şi procedurile de pregătire şi realizare a 
privatizării, precum şi contractele de consultanţă de specialitate încheiate în legătură cu aceste proceduri, iniţiate de către Departamentul pentru Energie, 
prin Direcţia Generală Privatizare şi Administrare a Participaţiilor Statului în Energie, pentru societăţile în domeniul energiei. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu unele observaţii şi propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 457 din              
24 aprilie 2014. 

Guvernul, prin adoptarea hotărârii nr. E39 din 23 aprilie 2014, supune Parlamentului, spre adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, 
stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu 
capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
celor două Comisii sesizate în fond  au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţe separate, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare în data 
de 30 septembrie 2014, iar Comisia pentru industrii şi servicii în data de 01 octombrie 2014. 

La dezbateri au fost prezenţi 25 deputaţi din  26 membri ai Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi 22 deputaţi din 22 de membri 
ai Comisiei pentru industrii şi servicii. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, la şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii în conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, din partea Ministerului Economiei: Cătălin Olteanu – secretar de stat, Claudia Baicu – consilier OPSPI, Cătălin Niţu – director, din partea 
Ministerului Finanţelor Publice: Ion Ghizdeanu – preşedinte CNP şi din partea Departamentului pentru Energie: Cornel Bobâlcă - director 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, a punctelor de vedere transmise de Consiliul Legislativ şi Guvern, membrii celor 
două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru 
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aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor 
economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi 
operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamente admise, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezentului raport.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Potrivit 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 Camera decizională pentru această iniţiativă legislativă. 

VICEPREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
 

Dumitru CHIRIŢĂ Mihai TUDOSE  
 
 
 

SECRETAR, 
 

SECRETAR, 
 

Radu-Bogdan ŢÎMPĂU 
 

Cornel ITU 
 

Consilier parlamentar, Consilier parlamentar, 
Anca Chiser Viorica Petraşcu 

 
 

 Consilier, 
 Raluca Roşca 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

ANEXĂ 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Nr. 4c-3/290/2014                                                                  
PLx.442/2014 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
Nr. 4c-1/190/2014 
Bucureşti, 01.10.2014 

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru 

Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în 
condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce 

decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 

Nr. 
crt. 

 

 
OUG 20/2014 

 
Text adoptat de Senat 

Amendamente 
propuse 

Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1. 

 
___________ 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2014 

privind înfiinţarea Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea 

Participaţiilor Statului, stabilirea unor 
măsuri de eficientizare a activităţii de 

privatizare pentru dezvoltarea în 
condiţii de profitabilitate a activităţii 
operatorilor economici cu capital de 

stat, pentru exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din 

calitatea de acţionar a statului la 
anumiţi operatori economici, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor 

Nemodificat   
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acte normative  
 

2. 

 
 
 
 
 

___________ 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.20 din 23 aprilie 
2014 privind înfiinţarea Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, stabilirea unor 
măsuri de eficientizare a activităţii de 
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii 
de profitabilitate a activităţii operatorilor 
economici cu capital de stat, pentru 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori 
economici, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.325 din 5 mai 2014. 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.20 din 23 aprilie 
2014 privind înfiinţarea Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, stabilirea unor 
măsuri de eficientizare a activităţii de 
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii 
de profitabilitate a activităţii operatorilor 
economici cu capital de stat, pentru 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori 
economici, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.325 din 5 mai 
2014, cu următoarele modificări şi 
completări: 
Autori:Comisia pentru industrii şi 
servicii 
           Comisia economică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind înfiinţarea Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, stabilirea unor 
măsuri de eficientizare a activităţii de 
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii 
de profitabilitate a activităţii operatorilor 
economici cu capital de stat, pentru 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori 
economici, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative 

Nemodificat Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Capitolul I 
Dispoziţii generale 

Nemodificat Nemodificat  
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5. Art.1.- Prezenta ordonanţă de urgenţă 
reglementează: 
a)măsuri privind înfiinţarea Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, denumit în continuare 
D.P.A.P.S., prin reorganizarea Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie, denumit în continuare O.P.S.P.I., şi 
prin preluarea unor activităţi, în condiţiile 
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; 
b)măsuri pentru asigurarea resurselor necesare 
desfăşurării activităţii Departamentului pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului; 
c)măsuri pentru eficientizarea activităţii de 
privatizare, precum şi pentru dezvoltarea 
activităţii economice în condiţii de 
profitabilitate a operatorilor economici cu 
capital de stat; 
d)măsuri de modificare şi completare a unor 
acte normative. 

Nemodificat Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Art.2. - (1)Departamentul pentru Privatizare 
şi Administrarea Participaţiilor Statului se 
înfiinţează ca instituţie publică cu 
personalitate juridică în subordinea 
Ministerului Economiei, responsabilă cu 
elaborarea strategiilor şi politicilor de 
privatizare, cu coordonarea şi controlul 
implementării acestora, prin reorganizarea 
Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării 
în Industrie, şi prin preluarea unor activităţi, 
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
(2)Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., 
elaborează şi pune în aplicare măsurile 
necesare în vederea realizării politicilor şi 
strategiilor de privatizare şi coordonării 
unitare a procesului de privatizare a 
operatorilor economici cu capital de stat. 

Nemodificat Nemodificat  
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7. CAPITOLUL II 

Măsuri privind înfiinţarea 
Departamentului pentru Privatizare şi 

Administrarea Participaţiilor Statului prin 
reorganizarea Oficiului Participaţiilor 

Statului şi Privatizării în Industrie şi prin 
preluarea unor activităţi 

Nemodificat Nemodificat  

8. Art. 3. - (1)Ministerul Economiei, prin 
D.P.A.P.S., îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a)elaborează şi supune spre aprobare 
Guvernului strategii de privatizare pe domenii 
de activitate, în baza propunerilor instituţiilor 
publice implicate, pentru a asigura o corelare 
cu strategiile şi politicile promovate pe 
domeniile de activitate ale acestora; 
b)elaborează şi supune spre aprobare 
Guvernului proiecte de legi şi proiecte de 
hotărâri ale Guvernului în domeniul 
privatizării; 
c)îndrumă metodologic şi monitorizează 
întregul proces de privatizare; 
d)avizează şi supune spre aprobare 
Guvernului programul anual de privatizare 
care se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a; 
e)monitorizează hotărârile şi deciziile iniţiate 
de reprezentanţii instituţiilor publice implicate 
luate în perioada de pregătire şi realizare a 
privatizării în domeniile restructurării, 
reorganizării, dizolvării şi lichidării 
operatorilor economici; 
f)monitorizează implementarea strategiilor 
aprobate, în condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă; 
g)propune spre aprobare Guvernului 
elementele esenţiale ale contractului de 
mandat pentru privatizarea societăţilor de 
interes strategic; 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.La articolul 3 aliniatul (1), după litera 
i) se introduce o nouă litera, litera i1), cu 
următorul cuprins: 
a) Nemodificat 
 
 
 
 
b) Nemodificat 
 
 
 
c) Nemodificat 
 
d) Nemodificat 
 

 

e) Nemodificat 
 
 
 
 
f) Nemodificat 
 
 
g) Nemodificat 
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h)întocmeşte rapoarte periodice privind 
stadiul privatizării, pe care le prezintă spre 
analiză Guvernului; 
i)efectuează din oficiu, la solicitarea prim-
ministrului sau la cererea motivată a 
ministrului de resort, verificări privind 
conformitatea punerii în aplicare a 
strategiilor; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de 
lege pentru domeniul său de activitate şi ia 
orice măsuri, în condiţiile prezentei ordonanţe 
de urgenţă, pentru îndeplinirea acestora. 
(2)Pentru operatorii economici la care 
Ministerul Economiei exercită în numele 
statului toate drepturile şi îşi asumă toate 
obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar, 
administrarea participaţiilor statului, derularea 
activităţilor de pregătire şi realizare a 
privatizării, precum şi monitorizarea 
postprivatizare a contractelor de privatizare se 
realizează prin D.P.A.P.S., în condiţiile 
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi 
în conformitate cu dispoziţiile legale în 
materie. 
 (3)D.P.A.P.S. exercită, în numele 
Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia de 
instituţie publică implicată în domeniul 
privatizării prevăzute de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale, aprobată 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------ 

h) Nemodificat 
 
 
i) Nemodificat 
 
 
 
 
„i1) asigură activitatea de monitorizare 

postprivatizare a contractelor de 
privatizare încheiate în condiţiile 
prezentei ordonanţe de urgenţă şi în 
conformitate cu dispoziţiile legale 
incidente;” 

Autori: dep. MARIN Gheorghe-PSD 
          Comisia pentru industrii şi servicii 
          Comisia economică 
 
j) Nemodificat 
 
 
 
(2)  Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  Nemodificat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Completarea este 
necesară deoarece 
urmărirea procesului 
postprivatizare fiind 
făcute de cei care au 
realizat/contribuit la 
contractele de privatizare 
cunosc cel mai bine 
situaţiile si clauzele 
acestor contracte. 
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prin Legea nr.44/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, la operatorii 
economici care funcţionează sub autoritatea 
Ministerului Economiei. 
(4)D.P.A.P.S. preia şi derulează activităţile de 
atragere de investiţii la operatorii economici 
aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, 
cu respectarea prevederilor art. 50 din Legea 
nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru 
accelerarea privatizării, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 (5)Organizarea, funcţionarea şi numărul de 
posturi D.P.A.P.S. se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, în termen de 45 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
 

 
 
 
 
 
(4)  Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(5)  Nemodificat 
 

9. Art. 4. - (1)Începând cu data prevăzută la art. 
3 alin. (5), D.P.A.P.S. preia drepturile şi 
atribuţiile şi îşi asumă obligaţiile O.P.S.P.I. 
stabilite prin actele normative în vigoare, 
acorduri internaţionale sau alte acte încheiate 
de către acesta potrivit dispoziţiilor legale 
aplicabile. 
 (2)Atribuţiile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(4) 
se exercită, în condiţiile prezentei ordonanţe 
de urgenţă, de către o structură organizată 
distinct în cadrul D.P.A.P.S. 
 (3)D.P.A.P.S. preia de la O.P.S.P.I. posturile 
şi personalul acestei instituţii, pe bază de 
protocol încheiat în termen de 5 zile de la data 
prevăzută la art. 3 alin. (5), cu respectarea 
drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din 
contractele individuale de muncă, potrivit 
legii. 

Nemodificat Nemodificat  

10. Art. 5. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor 
prevăzute la art. 3 alin. (1), D.P.A.P.S. poate 
prelua, în condiţiile legii şi cu respectarea 
drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din 

Nemodificat 
 
 
 

2. Articolul 5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.5. – (1)  În vederea îndeplinirii 
atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), 
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contractele individuale de muncă, personal 
contractual necesar de la instituţiile 
publice/organele administraţiei publice 
centrale, pentru operatorii economici aflaţi 
sub autoritatea acestora, care intră în 
procedura de privatizare, începând cu data 
intrării în vigoare a actului de declanşare a 
procesului de privatizare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 

D.P.A.P.S. poate prelua, în condiţiile legii 
şi cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor 
ce decurg din contractele individuale de 
muncă, personal contractual necesar de la 
instituţiile publice/organele administraţiei 
publice centrale, pentru operatorii 
economici aflaţi sub autoritatea acestora, 
care intră în procedura de privatizare, 
începând cu data intrării în vigoare a 
actului de declanşare a procesului de 
privatizare. 
 
(2) În situaţia în care D.P.A.P.S. preia, 
cu respectarea alin. (1), personal 
contractual necesar de la instituţiile 
publice/organele administraţiei publice 
centrale, se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice sa introducă, în 
condiţiile legii, modificările 
corespunzătoare în structura bugetului 
de stat şi în bugetele ordonatorilor 
principali de credite, la propunerea 
acestora.” 
 
Autori:Comisia pentru industrii şi 
servicii 
           Comisia economică  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este necesară 
completarea menţionată, 
pentru a nu se produce 
dezechilibre la nivelul 
bugetelor instituţiilor in 
discuţie si respectiv a 
bugetului statului, 
precum si pentru a 
asigura transferul 
fondurilor financiare 
necesare 

11. Art. 6. - (1)Încadrarea personalului preluat de 
către D.P.A.P.S. se face cu respectarea 
termenelor şi condiţiilor prevăzute de lege. 
Personalul îşi păstrează drepturile salariale 
avute la data preluării. 
(2)Personalul D.P.A.P.S. îşi desfăşoară 
activitatea pe baza contractului individual de 
muncă şi, după caz, în temeiul unui raport de 
serviciu. Salarizarea şi alte drepturi ale 
acestuia se stabilesc potrivit legislaţiei 
aplicabile personalului plătit din fonduri 
publice. 

Nemodificat Nemodificat  
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12. Art. 7. - D.P.A.P.S. are sediul în municipiul 
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. 
Sediul D.P.A.P.S. poate fi schimbat prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

Nemodificat Nemodificat  

13. Art. 8. - (1)Strategiile de privatizare ale 
operatorilor economici la care statul este 
acţionar, indiferent de domeniul de activitate 
al acestora, se elaborează de D.P.A.P.S. 
 
 
(2)Pentru operatorii economici de interes 
strategic, actele administrative prevăzute la 
alin. (1), elementele esenţiale ale mandatului 
şi condiţiile principale ale contractului ce 
urmează a fi încheiat de instituţia publică 
implicată pentru vânzarea acţiunilor/activelor 
se iniţiază de Ministerul Economiei şi 
instituţia publică implicată, la propunerea 
D.P.A.P.S., şi se supun spre aprobare 
Guvernului. 
 
 
(3)Pentru ceilalţi operatori economici, 
strategiile de privatizare elaborate de 
D.P.A.P.S. se aprobă prin ordin comun al 
ministrului economiei şi al conducătorului 
instituţiei publice implicate, ulterior aprobării 
de către Guvern a memorandumului elaborat 
în acest sens. 
 
(4)Actele administrative prevăzute la alin. (2) 
şi (3) conţin mandatul special acordat 
D.P.A.P.S. în vederea înstrăinării 
activelor/acţiunilor operatorilor economici, în 
numele şi pentru instituţia publică implicată. 
Diminuarea participaţiei statului se realizează 
cu respectarea dispoziţiilor legale în materie. 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
3.  La articolul 8, alineatele (2) şi (4) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(2) Pentru operatorii economici de interes 
strategic, actele administrative prevăzute 
la alin. (1), elementele esenţiale ale 
mandatului şi condiţiile principale ale 
actelor juridice ce urmează a fi încheiate 
de instituţia publică implicată/operatorul 
economic în cadrul procesului de 
privatizare, se iniţiază de către Ministerul 
Economiei şi instituţia publică implicată, 
la propunerea D.P.A.P.S., şi se supun spre 
aprobare Guvernului.” 
 
 Nemodificat 
     
 
 
 
 
 
(4) Actele administrative prevăzute la alin. 
(2) şi (3) conţin mandatul special acordat 
D.P.A.P.S. în vederea realizării 
procesului de privatizare a operatorilor 
economici, în numele şi pentru instituţia 
publică implicată. Diminuarea 
participaţiei statului se realizează cu 
respectarea dispoziţiilor legale în 
materie.” 

Pentru corelarea textului 
cu prevederile legislaţiei 
în domeniul privatizării 
se impune eliminarea 
din text a referinţei la 
active, întrucât instituţia 
publică implicată este 
semnatara doar a 
contractului de vânzare 
acţiuni. 
 Contractele de vânzare 
de active sunt perfectate 
de reprezentanţii 
operatorului economic în 
a cărui proprietate se află 
activul ce urmează a fi 
înstrăinat. 
Mai mult diminuarea 
participaţiilor statului - la 
care face referire teza 
finală a alin.(4) -  are loc 
doar în cazul vânzării de 
acţiuni, sau majorării 
capitalului social prin 
aport de capital, nu şi a 
vânzării de active. 
De asemenea textul a fost 
adaptat, astfel încât să 
cuprindă şi privatizările 
efectuate pe piaţa de 
capital. 
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(5)Mandatarul este obligat să execute toate 
instrucţiunile privitoare la executarea 
mandatului, înscrise în actele administrative 
prevăzute la alin. (2) şi (3). 
 
(6)În vederea realizării atribuţiilor prevăzute 
la alin. (1), D.P.A.P.S. poate angaja, în 
condiţiile legii, consultanţi de specialitate 
şi/sau firme de avocatură, după caz. 

 
 
 

Autori:Comisia pentru industrii şi 
servicii 
           Comisia economică   
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 

14.  
 
 
 
 

_____________ 

 
 
 
 
 

___________ 

4. La articolul 8, după alineatul (6)  se 
introduce un nou alineat, alineatul (7), 
cu următorul cuprins: 
 
“(7) Cheltuielile avansate de D.P.A.P.S. 
aferente operaţiunilor prevăzute la 
alin.(6) vor fi recuperate, de la instituţia 
publică implicată, din sumele încasate 
din vânzarea acţiunilor operatorilor 
economici pentru care a fost elaborată 
strategia  sau, în cazul în care vânzarea 
acţiunilor nu are loc, potrivit acordului 
celor doua entităţi.” 
Autori:Comisia pentru industrii şi 
servicii 
           Comisia economică 

Este necesara 
completarea articolului, 
pentru a nu se produce 
dezechilibre majore in 
bugetul de venituri şi 
cheltuieli aferent 
activităţii de privatizare,  
al DPAPS. 
Totodată se impune a se  
reglementa inclusiv 
modalitatea de 
recuperare a sumelor în 
cazul în care nu are loc 
vânzarea acţiunilor. 

15. Art. 9. - (1)În vederea îndeplinirii atribuţiilor 
ce îi revin potrivit art. 3 şi 4, D.P.A.P.S. are 
dreptul să solicite, în scris, informaţii, 
documente şi situaţii referitoare la orice 
operaţiuni de administrare a operatorilor 
economici, necesare pentru realizarea 
strategiilor de privatizare de la orice instituţie 
publică implicată. 
 
 

Nemodificat Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
5. La articolul 9, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
 
 
Este necesară clarificarea 
textului, având în vedere 
faptul că furnizarea de 
documente, informaţii şi 
situaţii este potrivit 
alin.(1) al acestui articol 
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(2)Instituţiile publice implicate prevăzute la 
alin. (1) sunt obligate să întreprindă toate 
demersurile necesare pentru ca reprezentanţii 
statului în organele de conducere ale 
operatorilor economici să furnizeze la timp şi 
în mod complet informaţiile solicitate. 

“(2) Instituţiile publice implicate 
prevăzute la alin. (1) sunt obligate să 
întreprindă toate demersurile necesare 
pentru furnizarea la timp şi în mod 
complet a informaţiilor solicitate.” 
Autori:Comisia pentru industrii şi 
servicii 
           Comisia economică 

în sarcina instituţiilor 
publice implicate şi nu a 
operatorilor economici.  
Depinde de organizarea 
internă a activităţii 
fiecărei instituţii publice 
implicate modul în care 
aceasta culege/deţine 
datele ce urmează se le 
transmită către DPAPS. 

16.  
 
 
Art. 10. - (1)Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
D.P.A.P.S. preia, pe bază de protocol de 
predare-preluare, încheiat pe baza situaţiilor 
financiare anuale 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, 
patrimoniul O.P.S.P.I., dobândeşte toate 
bunurile, drepturile şi îşi asumă toate 
obligaţiile şi atribuţiile acestuia de instituţie 
publică implicată în domeniul privatizării, 
stabilite în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
88/1997, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare, la 
unităţile aflate sub autoritatea Ministerului 
Economiei. 
 
 
 
 
(2)Începând cu data prevăzută la alin. (1), 
D.P.A.P.S. poate prelua o parte din 
patrimoniul instituţiilor publice/ministerelor 
în vederea exercitării atribuţiilor proprii, 

 
 
 
Nemodificat 

6.  La articolul 10,  alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
”Art. 10. - (1) Începând cu data intrării în 
vigoare a hotărârii Guvernului 
prevăzute la art.3 alin.(5) D.P.A.P.S. 
preia, pe bază de protocol de predare-
preluare, încheiat pe baza situaţiilor 
financiare anuale 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, patrimoniul 
O.P.S.P.I., dobândeşte toate bunurile, 
drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile şi 
atribuţiile acestuia de instituţie publică 
implicată în domeniul privatizării, stabilite 
în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, 
aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare, la 
unităţile aflate sub autoritatea Ministerului 
Economiei. 
 
 
 (2) Începând cu data prevăzută la alin. 
(1), D.P.A.P.S. poate prelua o parte din 
patrimoniul instituţiilor publice implicate, 
în vederea exercitării atribuţiilor proprii, 
respectiv mijloacele fixe şi obiectele de 

Se impune modificarea 
textului in sensul 
menţionat, în vederea 
corelării şi evitării 
contradicţiei acestuia cu 
prevederile celorlalte 
articole ale actului 
normativ. Facem aici 
referire la art. 4,  art.13, 
art. 19 si  art.23. 
Mai mult, data intrării în 
vigoare a hotărârii 
guvernului privind 
organizarea şi 
funcţionarea DPAPS este 
practic data de referinţa, 
începând cu care DPAPS 
se subrogă în totalitate 
OPSPI. 

 
 
 
 
 
Pentru acurateţea textului 
acestui alineat, având în 
vedere şi restul 
prevederilor actului 
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respectiv mijloacele fixe şi obiectele de 
inventar, necesare îndeplinirii atribuţiilor 
prevăzute la art. 3 şi corespunzătoare 
numărului de personal preluat, conform art. 5, 
prin protocol de predare-preluare. 
 
 
(3)În termen de 30 de zile de la data finalizării 
procesului de privatizare, D.P.A.P.S. poate 
preda instituţiei publice implicate prin 
protocol de predare-preluare patrimoniul 
preluat potrivit prevederilor alin. (2). 
 

inventar, necesare îndeplinirii atribuţiilor 
prevăzute la art. 3 şi corespunzătoare 
numărului de personal preluat, conform 
art. 5, prin protocol de predare-preluare.” 
Autori:Comisia pentru industrii şi 
servicii 
           Comisia economică  
Nemodificat 
 

normativ, care face 
referire la instituţiile 
publice implicate, 
indiferent de forma sub 
care acestea sunt 
organizate. 

 

17. CAPITOLUL III 
Măsuri privind finanţarea activităţii 

Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli 

Nemodificat Nemodificat  

18. Art. 11. -  (1)Asigurarea finanţării 
cheltuielilor curente şi de capital necesare 
funcţionării D.P.A.P.S. se realizează prin 
bugetul Ministerului Economiei, aprobat în 
condiţiile legii. 
(2)Asigurarea finanţării cheltuielilor legate de 
îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 3 se 
realizează prin bugetul de venituri şi cheltuieli 
aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., 
care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în 
condiţiile legii. 
(3)Prevederile art. 51 din Legea nr. 137/2002 
cu modificările şi completările ulterioare, 
rămân aplicabile. 
(4)Finanţarea cheltuielilor legate de aplicarea 
de către Ministerul Economiei, prin 
D.P.A.P.S., pentru operatorii economici aflaţi 
sub autoritatea acestuia, a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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completările ulterioare, la societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi celelalte 
societăţi, inclusiv filialele acestora, ce fac 
obiectul prezenţei ordonanţe de urgenţă, se 
asigură din bugetul aferent activităţii de 
privatizare al D.P.A.P.S., cu excepţia 
societăţilor din energie care nu se află în 
proces de pregătire şi realizare a privatizării. 
(5)Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. 
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional 
de dezvoltare, aprobată prin Legea 
nr.186/2008, pentru desfăşurarea 
corespunzătoare a activităţilor de privatizare, 
D.P.A.P.S. reţine permanent la dispoziţia sa o 
sumă din veniturile încasate din vânzarea 
acţiunilor la care acesta derulează procesul de 
privatizare, precum şi din alte venituri incluse 
potrivit legii în bugetul de venituri şi 
cheltuieli aferent activităţii de privatizare, 
sumă ce reprezintă jumătate din cuantumul 
anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său 
de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de 
privatizare. 
(6)Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. 
(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2006, aprobată prin Legea 
nr.186/2008, în situaţia în care în cadrul 
exerciţiului financiar al anului 2014 
D.P.A.P.S. nu încasează venituri din vânzarea 
acţiunilor societăţilor, societăţilor naţionale şi 
companiilor naţionale pentru care derulează 
procesul de pregătire şi realizare a privatizării 
sau sumele încasate din vânzarea acţiunilor 
sunt insuficiente, poate reţine suma prevăzută 
la alin. (5) din dividendele încasate de la 
societăţile, societăţile naţionale şi companiile 
naţionale la care exercită calitatea de acţionar 
în numele statului, precum şi din dividendele 
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încasate de la operatorii economici care sunt 
în proces de privatizare. 
(7)Pentru anul curent, bugetul aferent 
activităţii de privatizare se constituie prin 
preluarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
aferent activităţii de privatizare al O.P.S.P.I şi 
alte sume constituite conform legii. 
(8)În bugetul de venituri şi cheltuieli aferent 
activităţii de privatizare pentru anul 2014, 
cheltuielile de administrare şi privatizare vor 
fi estimate la nivelul maxim aprobat în 
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013. 
 

19.  
 
 
 
 
 
 

____________ 

 
 
 
 
 
 
 

____________ 

7. La articolul 11, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alineatul (51), 
cu următorul cuprins: 
“(51) Din veniturile încasate de 
D.P.A.P.S. se acoperă cheltuielile 
efectuate, se reîntregeşte suma care 
rămâne permanent la dispoziţia 
acestuia prevăzută la alin. (5), diferenţa 
urmând a se vira lunar la Ministerul 
Finanţelor Publice, în contul curent 
general al Trezoreriei Statului sau în 
contul de valută, după caz, deschis la 
Banca Naţională a României, până la 
data de 25 a lunii următoare celei 
pentru care se datorează sumele 
respective.” 
Autori:Comisia pentru industrii şi 
servicii 
           Comisia economică  

Este necesară 
completarea specificată 
pentru a se crea o imagine 
de ansamblu clară asupra 
destinaţiei veniturilor 
realizate de D.P.A.P.S. 
 

20. Art. 12. - Societăţile şi companiile naţionale, 
precum şi celelalte societăţi pentru care 
Ministerul Economiei prin D.P.A.P.S. 
exercită atribuţii ce decurg din calitatea de 
acţionar al statului vor vărsa dividendele 
cuvenite Ministerului Economiei în condiţiile 
legii în contul D.P.A.P.S., iar aceste sume se 

Nemodificat Nemodificat  
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varsă integral la bugetul de stat. 
21. Art. 13. - (1)Disponibilităţile rezultate din 

gestionarea bugetului aferent activităţii de 
privatizare, precum şi alte sume aflate în 
conturile O.P.S.P.I., inclusiv garanţii de 
participare, garanţii de bună execuţie, garanţii 
pentru plata preţului acţiunilor aferente 
activităţii de privatizare, se transferă în 
conturile D.P.A.P.S. în termen de 5 zile de la 
data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului 
prevăzute la art. 3 alin. (5), pe baza unui 
protocol de predare-preluare. 
(2)La data intrării în vigoare a hotărârii 
prevăzute la art. 3 alin. (5) se autorizează 
Ministerul Economiei să repartizeze către 
D.P.A.P.S. creditele bugetare aprobate pentru 
funcţionarea O.P.S.P.I. 

Nemodificat Nemodificat  

22. Art. 14. - Prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă nu se aplică operatorilor economici 
pentru care Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului deţine calitatea de instituţie 
publică implicată. 

Nemodificat Nemodificat  

23. CAPITOLUL IV 
Măsuri pentru eficientizarea activităţii de 
privatizare, precum şi pentru dezvoltarea 

activităţii economice a operatorilor 
economici cu capital de stat 

Nemodificat Nemodificat  

24. Art. 15. - (1)Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
Ministerul Economiei prin D.P.A.P.S. poate 
înfiinţa, în condiţiile legii, în numele statului, 
societăţi cu capital integral de stat. 
(2)Decizia privind înfiinţarea de societăţi are 
ca temei o analiză economico-financiară, 
tehnică, juridică şi de oportunitate, care se 
fundamentează pe următoarele principii: 
a)promovarea concurenţei între operatorii 
economici; 
b)garantarea tratamentului egal şi 

Nemodificat Nemodificat  
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nediscriminatoriu al acestora; 
c)asigurarea transparenţei fondurilor publice 
alocate şi utilizarea eficientă a acestora; 
d)dezvoltarea regională fundamentată pe 
considerente sociale, economice şi de mediu; 
e)evitarea apariţiei unor situaţii de natură să 
determine conflicte sociale ori manifestări ale 
concurenţei neloiale. 
(3)Drepturile şi obligaţiile statului rezultând 
din calitatea de acţionar/asociat la societăţile 
înfiinţate potrivit alin. (1) vor fi exercitate de 
către Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S. 
(4)Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor statului prevăzute la alin. (3) de 
către Ministerul Economiei prin alte instituţii 
publice se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. 

25. Art. 16. - (1)D.P.A.P.S. poate prelua pe bază 
de justificări fundamentate, conform 
principiilor din prezenta ordonanţă de urgenţă, 
în numele statului, în condiţiile legii, active 
definite conform art. 3 lit. d) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.88/1997, aprobată 
prin Legea nr.44/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în scopul valorificării 
acestora cu respectarea prevederilor legale 
privind privatizarea societăţilor. 
 
(2)Valorificarea activelor preluate în 
condiţiile alin. (1) se va realiza în urma 
evaluării acestora de către o persoană fizică 
sau juridică autorizată In condiţiile legii, la 
preţul pieţei. Valorificarea nu se poate 
realiza sub preţul de preluare al activelor. 
 
 
 
 
(3)Activele pot fi constituite ca aport la 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. La articolul 16, alineatele (2) şi (4) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
“(2) Valorificarea activelor preluate în 
condiţiile alin. (1) se va realiza în urma 
evaluării acestora de către o persoană 
fizică sau juridică autorizată în condiţiile 
legii, la preţul pieţei.” 
Autori:Comisia pentru industrii şi 
servicii 
           Comisia economică  
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunem eliminarea 
tezei finale a alin.(2) din 
următoarele considerente: 
- valorificarea  activelor 

peste preţul de preluare 
a acestora poate intra în 
contradicţie, la un 
moment dat (în cazul în 
care nu are loc 
concomitent sau 
imediat după) chiar cu 
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capitalul social al unor societăţi cu capital 
integral sau majoritar de stat în cadrul unor 
proceduri de majorare a capitalului social al 
acestora. 
 
(4)Aportarea la capitalul social, în condiţiile 
alin. (3), se va realiza ulterior evaluării 
activelor de către o persoană fizică sau 
juridică autorizată, în condiţiile legii, precum 
şi a evaluării, în condiţiile legii, a acţiunilor 
societăţii la care se aportează.
     
 
(5)Dispoziţiile alin. (1) şi (3) se aplică cu 
respectarea principiului utilizării eficiente a 
fondurilor publice. 
 (6)Decizia privind preluarea în proprietate a 
activelor şi decizia privind efectuarea 
aportului potrivit prevederilor alin. (3) au ca 
temei o analiză economico-financiară, 
efectuată pe criterii de eficienţă, rentabilitate, 
a activităţii operatorilor economici cu capital 
de stat sau în vederea realizării unor strategii 
de privatizare, vânzare de active sau atragere 
de investiţii, cu garantarea tratamentului egal 
şi nediscriminatoriu al operatorilor economici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
.................................................................... 
 
 (4) Aportarea la capitalul social, în 
condiţiile alin. (3), se va realiza, ulterior 
evaluării activelor de către o persoană 
fizică sau juridică autorizată, în condiţiile 
legii.  “ 
Autori:Comisia pentru industrii şi 
servicii 
           Comisia economică  
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 

prevederea anterioară a 
aceluiaşi alineat „...la 
preţul pieţei.’ Este 
posibil ca în intervalul 
scurs între preluarea 
activelor şi 
valorificarea acestora, 
condiţiile pieţei să se 
modifice. Or, 
menţinerea acestor 
active în proprietatea 
statului, in orice 
condiţii, ar putea chiar 
aduce prejudicii 
statului şi implicit 
DPAPS. In situaţia în 
care administrarea unor 
active, este generatoare 
de venituri, iar ulterior, 
condiţiile de piaţă se 
modifică, poate fi 
nejustificată şi 
ineficientă păstrarea 
acestora în patrimoniul 
DPAPS, pentru simplul 
motiv ca nu pot fi 
valorificate sub preţul 
de preluare; 

- deoarece textul nu face 
diferenţă între 
modalităţile de 
valorificare (aceasta 
incluzând şi aducerea 
lor ca aport la capitalul 
social al unor societăţi) 
menţinerea unei 
asemenea limitări poate 
duce chiar la 
distorsionarea 
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concurenţei, întrucât 
statul nu mai are 
comportamentul unui 
investitor privat.  

Propunem eliminarea 
referinţei la evaluarea 
acţiunilor societăţii la 
care se aduce aport un 
anumit activ, întrucât 
majorarea capitalului 
social are loc, aşa cum 
prevede chiar şi textul 
articolului, în condiţiile 
legii, respectiv cu 
încadrarea întocmai în 
prevederile Legii 
societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu 
modificările si 
completările ulterioare. 
Acest act normativ nu 
impune, în cadrul 
procesului de majorare a 
capitalului social o 
evaluare a acţiunilor 
societăţii, ci a aportului 
adus. Mai mult, statul nu 
poate impune unei 
societăţi cu capital privat, 
la care ar vrea să aduca 
aport în natură, să 
întocmească un raport de 
evaluare a propriilor 
acţiuni. 

26. Art. 17. - (1)Finanţarea cheltuielilor legate de 
operaţiunile prevăzute la art. 15 şi 16 se 
asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli 
aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., 
aprobat în condiţiile legii. 

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat 
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(2)Costurile evaluărilor prevăzute la art. 16 
alin. (2) şi (4), precum şi orice alte costuri 
legate de activitatea D.P.A.P.S. se asigură din 
bugetul de venituri şi cheltuieli aferent 
activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat 
în condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
(3)Drepturile şi obligaţiile statului decurgând 
din acţiunile dobândite în condiţiile art. 15 şi 
16 vor fi exercitate de către Ministerul 
Economiei, prin D.P.A.P.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. La articolul 17,  alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 “(2) Costurile evaluărilor prevăzute la art. 
16 alin. (2) şi (4), precum şi orice alte 
costuri legate de activitatea D.P.A.P.S. 
desfăşurată în vederea administrării şi 
valorificării activelor preluate, se 
asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli 
aferent activităţii de privatizare al 
D.P.A.P.S., aprobat în condiţiile legii.” 
Autori:Comisia pentru industrii şi 
servicii 
           Comisia economică  
Nemodificat 

 
În vederea asigurării 
acurateţei întregului text 
al actului normativ, 
precum şi a corelării 
prevederilor sale cu cele 
specifice legislaţiei 
privatizării, propunem 
completarea acestui 
alineat, cu sintagma 
menţionată. 

27. Art. 18. - (1)Activităţile legate de exercitarea 
calităţii de acţionar a statului în perioada de 
pregătire şi derulare a procesului de 
privatizare se realizează pe baza ordinelor 
emise de conducătorul instituţiei publice 
implicate, în condiţiile legii, la propunerea 
Ministerului Economiei, prin D.P.A.P.S. 
 (2)Ministerul Economiei participă, prin 
reprezentanţii săi, în cadrul comisiilor 
constituite pentru pregătirea procesului de 
privatizare şi comisiilor constituite pentru 
vânzarea de acţiuni şi/sau active la operatorii 
economici la care statui este acţionar. 
 
 
3)Prin pregătirea procesului de privatizare, în 
sensul alin. (2), se înţelege luarea de măsuri în 
scopul sporirii atractivităţii operatorului 
economic, respectiv măsuri precum cele 
destinate să asigure creşterea realizărilor 
tehnico-economice ale societăţii şi diminuarea 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
10. La articolul 18, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) În înţelesul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, prin pregătirea procesului de 
privatizare, se înţelege luarea de măsuri în 
scopul sporirii atractivităţii operatorului 
economic, respectiv măsuri precum cele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunem această 
modificare întrucât 
sintagma “pregătirea 
procesului de privatizare 
“ este folosită în întregul 
cuprins al actului 
normativ, nu doar în 
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obligaţiilor acestora, restructurarea 
operatorului economic, atragere de investiţii, 
vânzare de active şi altele asemenea, în 
condiţiile legii. 
 
 
 
 
(4)În cadrul comisiilor prevăzute la alin. (2), 
membrii desemnaţi din partea Ministerului 
Economiei au obligaţia monitorizării 
îndeplinirii fiecărei etape a procesului de 
pregătire şi realizare a privatizării şi 
informării D.P.A.P.S. în legătură cu stadiul 
acestuia. Totodată vor întreprinde toate 
diligenţele în vederea coordonării derulării 
procesului de privatizare a operatorului 
economic, inclusiv în perioada de pregătire a 
acestuia. 
 (5)Drepturile şi obligaţiile membrilor 
comisiilor constituite potrivit alin. (2), precum 
şi mandatul acestora se stabilesc prin strategia 
aprobată potrivit art. 8 alin. (2) şi (3). 

 
 
 
 
 
 

destinate să asigure creşterea realizărilor 
tehnico-economice ale societăţii şi 
diminuarea obligaţiilor acestora, 
restructurarea operatorului economic, 
atragere de investiţii, vânzare de active şi 
altele asemenea, în condiţiile legii „ 
Autori:Comisia pentru industrii şi 
servicii 
           Comisia economică  
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

alin.(2) al art. 18. 

28. CAPITOLUL V 
Dispoziţii tranzitorii 

Nemodificat Nemodificat  

29. Art. 19. - (1)La data intrării în vigoare a 
hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. 
(5) D.P.A.P.S. se subrogă în toate drepturile şi 
obligaţiile O.P.S.P.I. 
 (2)Procedurile de privatizare, restructurare, 
dizolvare şi lichidare iniţiate de către 
O.P.S.P.I. pentru societăţile din portofoliul 
Ministerului Economiei, inclusiv pentru 
filialele acestora, aflate în derulare la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, se preiau şi se continuă de către 
D.P.A.P.S, cu respectarea etapelor desfăşurate 
până la data preluării acestora. 
(3)Activităţile legate de exercitarea calităţii de 

Nemodificat Nemodificat  



25 
 

acţionar a statului, realizate de D.P.A.P.S., în 
limitele şi în condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, se realizează pe baza ordinelor emise 
de ministrul economiei, în condiţiile legii. 
 (4)Contractele de consultanţă de specialitate 
în legătură cu procedurile menţionate la alin. 
(2), încheiate de către O.P.S.P.I., aflate în curs 
de executare la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, se preiau şi se 
continuă de către D.P.A.P.S., cu respectarea 
etapelor desfăşurate până la data preluării 
acestora. 
 (5)Procedurile derulate în aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, iniţiate de către 
O.P.S.P.I., se preiau şi se continuă de către 
D.P.A.P.S., în numele Ministerului 
Economiei, în calitate de autoritate publică 
tutelară, cu respectarea etapelor desfăşurate 
până la data preluării acestora. 
 (6)Contractele de mandat încheiate ulterior 
intrării în vigoare a hotărârii Guvernului 
privind organizarea şi funcţionarea D.P.A.P.S. 
vor conţine exclusiv acei indicatori de 
performanţă stabiliţi în conformitate cu 
prevederile strategiei de privatizare adoptate 
în condiţiile legii, iar monitorizarea execuţiei 
contractelor şi a modului de îndeplinire a 
indicatorilor de performanţă se face periodic. 

30. Art. 20. – 
 
 
 (1)Până la data semnării protocoalelor de 
predare-preluare prevăzute la art. 4 alin. (3) şi 
art. 10 alin. (1), finanţarea cheltuielilor de 
personal, de organizare şi funcţionare ale 
D.P.A.P.S. se asigură din bugetul Ministerului 
Economiei, prin O.P.S.P.I. 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Articolul 20 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Art. 20. - (1) Se autorizează 
Ministerul Finanţelor Publice să 
introducă modificările în structura 
bugetului de stat şi în bugetul 
Ministerului Economiei pe anul 2014 
corespunzător prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgentă, la propunerea 

 
 
Se impune modificarea 
art.20 in sensul arătat, 
justificat de faptul că 
odată cu intrarea în 
vigoare a hotărârii de 
organizare şi funcţionare 
a DPAPS, practic OPSPI 
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 (2)Până la data semnării protocoalelor de 
predare-preluare, finanţarea cheltuielilor 
privind înfiinţarea de noi societăţi se asigura 
din bugetul aferent activităţii de privatizare a 
O.P.S.P.I. 
 
 (3)În limita creditelor bugetare deschise în 
condiţiile alin. (1) se efectuează plăţi de către 
prin O.P.S.P.I. 
 
 
 
 
 
 (4)Creditele bugetare deschise şi execuţia 
bugetară aferentă cheltuielilor prevăzute la 
alin. (1) se transferă din contabilitatea 
O.P.S.P.I. în contabilitatea D.P.A.P.S. pe baza 
protocoalelor de predare-preluare, la 
solicitarea Ministerului Economiei, în termen 
de 5 zile de la data intrării în vigoare a 
hotărârii privind organizarea şi funcţionarea 
Departamentul pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului. 
 (5)Se autorizează ordonatorul principal de 
credite să introducă modificările ce decurg din 
aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă în bugetul propriu, inclusiv în anexele 
la acestea, şi să le comunice Ministerului 
Finanţelor Publice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerului Economiei. 
   (2) Se autorizează Ministerul 
Economiei să detalieze modificările 
prevăzute la alin. (1), să introducă 
modificările corespunzătoare în anexele 
la bugetul propriu şi să le comunice 
Ministerului Finanţelor Publice. 
    (3) Începând cu data intrării in 
vigoare a hotărârii Guvernului 
prevăzută la art.3 alin.(5), până la 
introducerea modificărilor prevăzute la 
alin. (1), finanţarea cheltuielilor de 
personal, de organizare şi funcţionare 
ale D.P.A.P.S. se asigură din bugetul 
Ministerului Economiei. 
    (4) În baza execuţiei bugetare 
aferenta cheltuielilor de personal, de 
organizare şi funcţionare ale O.P.S.P.I., 
întocmită la data intrării în vigoare a 
hotărârii prevăzută la art. 3, alin.(5) 
creditele bugetare ale O.P.S.P.I. 
aprobate pe anul 2014 si neconsumate  
se transferă D.P.A.P.S. de către 
Ministerul Economiei.”  
 
Autori:Comisia pentru industrii şi 
servicii 
           Comisia economică  

nu mai exista ca instituţie 
publică. Aceasta nu mai 
poate să efectueze nici o 
plată sau alte 
operaţiuni/acte juridice. 
Modificarea prevede 
modalitatea de asigurare a 
continuităţii plaţii 
salariilor şi a cheltuielilor 
curente, până la data la 
care DPAPS devine o 
instituţie funcţională  
(îndeplineşte toate 
formalităţile legale de 
înregistrare – atribuirea 
codului fiscal, 
deschiderea conturilor 
bancare, aprobarea 
bugetului de venituri şi 
cheltuieli, etc.) 

31. Art. 21. - Până la data intrării în vigoare a 
hotărârii Guvernului privind organizare şi 
funcţionare a D.P.A.P.S., atribuţiile de 
instituţie publică implicată se exercită în 
continuare de către O.P.S.P.I., prin personalul 
de specialitate al acestora. 

Nemodificat Nemodificat  

32. Art. 22. - Începând cu data prevăzută la art. Nemodificat Nemodificat  
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21, în cuprinsul actelor normative în vigoare, 
sintagma "Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie" se înlocuieşte cu 
sintagma "Departamentul pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului". 

33. Art. 23. - La data intrării în vigoare a 
hotărârii Guvernului prevăzută la art. 3 alin. 
(5) se abrogă prevederile art. 1 alin. (1)-(41), 
(5)-(7), art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/2000 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 modificările si completările 
ulterioare. 

Nemodificat Nemodificat  

34. Art. 24. - (1)Legea energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
485 din 16 iulie 2012, cu modificările 
ulterioare, se completează după cum 
urmează: 
1.La articolul 100, după punctul 58 se 
introduce un nou punct, punctul 581, cu 
următorul cuprins: 
„581. Autoritate concedentă pentru serviciul 
public de distribuţie gaze - Ministerul 
Economiei, minister de resort;” 
2.La articolul 104, după alineatul (1) se 
introduc două noi alineate, alineatele (11) 
şi (12), cu următorul cuprins: 
„(11) Calitatea de autoritate contractantă o 
are ministerul de resort pentru serviciul 
public de interes naţional menţionat la alin. 
(1). 
(12) Cadrul general privind regimul juridic al 
contractelor de concesiune a serviciului 
public de distribuţie a gazelor naturale, 
procedurile pentru acordarea concesiunilor, 

Nemodificat Nemodificat  
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precum şi conţinutul-cadru al caietului de 
sarcini sunt elaborate de autoritatea 
contractantă, în conformitate cu prevederile 
legii, şi se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului." 
(2)În cuprinsul Legii nr.123/2012, cu 
modificările ulterioare, sintagma „Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri” se înlocuieşte cu sintagma 
„Ministerul Economiei”.” 
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