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    Parlamentul României adopta prezenta lege. 
 
    ARTICOL UNIC 
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52 din 29 martie 2001 privind accelerarea 
şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 6 aprilie 2001, cu următoarele modificări şi 
completări: 
    1. La articolul 2, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins: 
    "Art. 2. - (1) În vederea privatizării societăţilor comerciale din turism, Ministerul Turismului 
poate accepta plata în rate a preţului acţiunilor vândute, în condiţiile stabilite de normele 
metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenta. 
    (2) În cazul vânzării cu plata în rate a preţului acţiunilor, avansul este de minimum 10% din 
preţul de vânzare, iar plata ratelor se va esalona pe o perioada de pana la 5 ani de la data 
semnării contractului, cu perceperea unei dobânzi anuale stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
Cumpărătorul are obligaţia de a efectua investiţii pe o perioada de maximum 3 ani de la data 
semnării contractului. 
    ......................................................................... 
    (4) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenta o rata sau nu a efectuat programul 
de investiţii convenit, contractul de vânzare-cumpărare se considera rezolvit de drept, fără a 
mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice alta formalitate. În aceasta situaţie 
cumpărătorul pierde atât preţul plătit pana la acea data, cat şi investiţiile efectuate, cu titlu de 
daune." 
    2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc alineatele (4^1) şi (4^2) cu următorul cuprins: 
    "(4^1) În cazul în care cumpărătorul a efectuat cel puţin 80% din valoarea investiţiei, 
termenul convenit pentru realizarea investiţiilor poate fi prelungit cu încă un an. După acest 
termen condiţiile de anulare a contractului rămân cele prevăzute la alin. (4). 
    (4^2) Prevederile alin. (4^1) se aplica şi în cazul contractelor încheiate, în baza prezentei 
ordonanţe de urgenta, pana la data intrării în vigoare a legii de aprobare a acesteia." 
    3. La articolul 2, alineatul (5) litera a) va avea următorul cuprins: 
    "a) scrisoarea de garanţie bancară emisă de o banca comercială romana sau scrisoarea de 
garanţie bancară emisă de o banca comercială străină şi confirmată de Banca de Export-Import 
a României - S.A. (Eximbank);" 
    4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
    "Art. 5. - (1) Licitaţia cu strigare se desfăşoară într-o singura etapa şi se va tine în termen de 
15 zile de la publicarea anunţului de vânzare în mass-media centrala şi locală şi, după caz, 
internationala." 
 



    Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 noiembrie 2001, cu respectarea 
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. 
 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 
ALEXANDRU ATHANASIU 

 
    Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 2001, cu 
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. 
 

PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

VALER DORNEANU 
------------ 

 


