
ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 (*actualizata*) 
privind privatizarea societatilor comerciale 
(actualizata pana la data de 7 iunie 2007*) 
EMITENT:     GUVERNUL  
--------------- 
    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. Aceasta 
este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la 
data de 7 iunie 2007, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 56 
din 23 decembrie 1998**) abrogata de art. 22 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 2 din 4 
ianuarie 2001; ORDONANTA DE URGENTA nr. 3 din 1 februarie 1999 respinsa de LEGEA nr. 30 
din 5 martie 2001; ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 2 aprilie 1999; LEGEA nr. 99 din 26 mai 
1999; ORDONANTA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999; ORDONANTA DE URGENTA nr. 150 
din 14 octombrie 1999 abrogata de LEGEA nr. 444 din 18 iulie 2001; ORDONANTA DE URGENTA 
nr. 38 din 20 aprilie 2000; ORDONANTA DE URGENTA nr. 251 din 30 noiembrie 2000; 
ORDONANTA DE URGENTA nr. 296 din 30 decembrie 2000; LEGE nr. 444 din 18 iulie 2001; 
LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002; ORDONANTA nr. 36 din 29 ianuarie 2004; ORDONANTA DE 
URGENTA nr. 26 din 31 martie 2005; LEGEA nr. 185 din 15 iunie 2005; ORDONANTA DE 
URGENTA nr. 50 din 30 mai 2007. 
 
    **) Conform art. 12 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 56 din 23 decembrie 1998, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 515 din 30 decembrie 1998 la data intrarii in vigoare a prezentei 
ordonante de urgenta se modifica, in mod corespunzator, prevederile Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998. 
 
    ***) Conform art. 6, alin. (2) din ORDONANTA DE URGENTA nr. 296 din 30 decembrie 2000, 
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000 in tot cuprinsul Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 21 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 
44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma Fondul Proprietatii de Stat se 
inlocuieste cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului. 
 
 
    CAP. I 
    Dispozitii generale 
 
    ART. 1 
    Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru accelerarea si finalizarea 
procesului de privatizare, in baza urmatoarelor principii: 
    a) asigurarea transparentei procesului de privatizare; 
    b) formarea pretului de vanzare, in baza raportului dintre cerere si oferta; 
    c) asigurarea egalitatii de tratament intre cumparatori; 



    d) reconsiderarea datoriilor societatilor comerciale, in vederea sporirii atractivitatii ofertei de 
privatizare. 
------------- 
    Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 2 
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica: 
    a) vanzarii de actiuni la societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei 
publice locale este actionar, indiferent de numarul actiunilor pe care le detine, inclusiv la 
societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati comerciale rezultate din 
reorganizarea regiilor autonome de interes national sau local; 
    b) vanzarii de active ale regiilor autonome si ale societatilor comerciale la care statul sau o 
autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, inclusiv ale companiilor 
nationale si ale societatilor nationale ori ale celorlalte societati comerciale rezultate din 
reorganizarea unei regii autonome de interes national sau local. 
------------- 
    Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 3 
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele 
semnificatii: 
    a) abrogata; 
    b) societati comerciale de interes strategic inseamna societatile nationale si companiile 
nationale; alte societati comerciale cu capital majoritar de stat pot fi declarate de interes 
strategic prin hotarare a Guvernului; 
    c) abrogata; 
    d) active inseamna bunuri, ansambluri de bunuri sau investitii nefinalizate si sistate, din 
patrimoniul unei persoane juridice, care pot fi separate si organizate sa functioneze 
independent, distinct de restul activitatii persoanei juridice, cum ar fi unitati si subunitati de 
productie, de comert sau de prestari de servicii, sectii, ateliere, ferme, spatii comerciale, spatii 
de cazare sau de alimentatie publica, spatii pentru birouri sau alte bunuri de acelasi gen, inclusiv 
terenul destinat acestora; 
    e) cumparator inseamna orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, precum si un 
grup de doua sau mai multe persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine, cu sau fara 
personalitate juridica, care formuleaza o oferta comuna de cumparare in conditiile prezentei 
ordonante de urgenta. Cumparator de actiuni nu poate fi o persoana juridica romana de drept 
public, o societate comerciala la care statul roman ori o autoritate a administratiei publice locale 
romane detine mai mult de 33% din totalul actiunilor cu drept de vot in adunarea generala a 
actionarilor sau un grup de investitori avand ca membru o astfel de persoana juridica; 
    f) minister de resort inseamna ministerul sau organul administratiei publice centrale in al 
carui domeniu de specialitate se incadreaza obiectul principal de activitate al societatii 
comerciale sau sub a carui autoritate functioneaza regia autonoma; 



    g) institutie publica implicata inseamna Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea 
Participatiilor Statului sau orice minister de resort ori, dupa caz, o autoritate a administratiei 
publice locale, care are atributii de privatizare a unei societati comerciale; 
    h) autoritatea de mediu competenta este Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului 
sau o agentie locala de protectie a mediului din subordinea acestui minister; 
    i) dosar de prezentare inseamna ansamblul de date si informatii privitoare la o societate 
comerciala sau la un activ, furnizate in scris potentialilor cumparatori de actiuni sau de active; 
    j) obligatii de mediu reprezinta un set minim de obligatii ce revin societatilor comerciale care 
se privatizeaza sau care se transmit o data cu vanzarea unui activ, din care rezulta obligatia 
conformarii cu legislatia privind protectia mediului si care se includ de catre institutia publica 
implicata in dosarul de prezentare sau, dupa caz, in prospectul de oferta publica. Aceste obligatii 
se stabilesc de catre autoritatea de mediu competenta, in baza bilantului de mediu elaborat in 
cadrul procesului de privatizare sau de vanzare a unui activ a carui folosire are impact asupra 
mediului. Bilantul va fi elaborat in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in baza 
prezentei ordonante de urgenta; 
    k) abrogata; 
    l) abrogata; 
    m) obligatii bugetare inseamna obligatii rezultate din impozite, taxe, contributii sau alte 
venituri bugetare, inclusiv majorari de intarziere aferente acestora, datorate catre bugetul de 
stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de sanatate 
si bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si obligatiile la fondul de risc, rezultate din sumele 
platite de Ministerul Economiei si Finantelor in calitate de imprumutat sau garant in contul 
beneficiarilor de imprumuturi directe sau garantate, reprezentand rate de capital, dobanzi, 
comisioane sau alte costuri, precum si comisionul la fondul de risc, inclusiv majorarile de 
intarziere aferente acestora; 
    n) creditor bugetar este titularul dreptului aferent unei obligatii bugetare. 
    o) societate comerciala cu impact deosebit intr-un anumit domeniu de activitate sau intr-o 
regiune inseamna acea societate care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: 
    (i) este unic producator in Romania pentru unul sau mai multe produse; 
    (ii) isi desfasoara activitatea intr-o zona mono-industriala sau asigura un numar minim de 5% 
din numarul existent de locuri de munca dintr-o anumita zona economica; 
    p) flux tehnologic al societatii inseamna circulatia continua a materiei prime, a 
semifabricatelor si a altora asemenea, in succesiunea operatiilor dintr-un proces tehnologic 
proiectat; 
    r) flux operational al societatii inseamna circulatia continua a materiei prime, a 
semifabricatelor si a altora asemenea, in succesiunea operatiilor dintr-un proces tehnologic aflat 
in functiune; 
    s) optiune inseamna posibilitatea institutiei publice sau a societatilor comerciale definite la 
art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ca, in cadrul vanzarii de actiuni, sa transmita 
cumparatorului pachetului majoritar de actiuni si dreptul de proprietate asupra unui pachet 
minoritar de actiuni, ulterior vanzarii-cumpararii pachetului majoritar, in conditiile prezentei 
ordonante de urgenta. 
------------- 



    Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Literele a), c), k) si l) ale art. 3 au fost abrogate de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 
martie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
    Literele d), e) si m) ale art. 3 au fost modificate de pct. 1 al articolului unic din ORDONANTA 
DE URGENTA nr. 50 din 30 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007. 
    Literele o)-s) ale art. 3 au fost introduse de pct. 2 al articolului unic din ORDONANTA DE 
URGENTA nr. 50 din 30 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007. 
 
    CAP. II 
    Competentele si atributiile Guvernului, Agentiei Romane de Dezvoltare si ale institutiilor 
publice implicate 
------------- 
    Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 4 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 4 
    Competentele si atributiile in legatura cu procesul de privatizare apartin Guvernului, Agentiei 
Romane de Dezvoltare si institutiilor publice implicate. 
------------- 
    Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 4^1 
    (1) Guvernul asigura infaptuirea politicii de privatizare, coordoneaza si controleaza activitatea 
ministerelor si institutiilor publice, care au competente si atributii in realizarea privatizarii, ia 
masuri obligatorii pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare si raspunde in fata 
Parlamentului de indeplinirea acestor obligatii. 
    (2) In acest scop Guvernul: 
    a) aproba strategia nationala de privatizare; 
    b) abrogata; 
    c) abrogata; 
    d) ia orice alte masuri in calitate de autoritate centrala de aplicare a prezentei ordonante de 
urgenta. 
------------- 
    Art. 4^1 a fost introdus de pct. 6 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Litera b) a alin. (2) al art. 4^1 a fost abrogata de pct. 22 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 29 
ianuarie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. 
    Litera c) a alin. (2) al art. 4^1 a fost abrogata de pct. 10 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA 
nr. 26 din 31 martie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005. 
 
    ART. 4^2 
    Abrogat. 



------------- 
    Art. 4^2 a fost introdus de pct. 6 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 4^2 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata in 
MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 4^3 
    (1) Institutia publica implicata realizeaza intregul proces de privatizare. 
    (2) In acest scop institutia publica implicata: 
    A. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a autoritatilor 
administratiei publice locale, avand capacitatea de a imputernici reprezentantii sai in adunarea 
generala a actionarilor sa actioneze pentru: 
    a) administrarea eficienta a societatilor/companiilor nationale si a societatilor comerciale pe 
care le are in portofoliu, in vederea sporirii atractivitatii, luand masuri privind: 
    - pregatirea si realizarea unor operatiuni organizatorice, tehnice, tehnologice, manageriale si 
financiare, destinate sa asigure cresterea realizarilor tehnico-economice ale societatii 
comerciale si diminuarea obligatiilor bugetare sau de alta natura; 
    - restructurarea societatilor comerciale prin fuziune, divizare, vanzare de active si conversie in 
actiuni a datoriilor fata de creditorii comerciali, precum si prin inchidere operationala, totala sau 
partiala; 
    - solicitarea acordarii de inlesniri la plata obligatiilor bugetare si negocierea propunerilor in 
acest sens, care vor fi supuse aprobarii potrivit legii; 
    b) lichidarea societatilor comerciale neprofitabile; 
    B. ia toate masurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societatilor 
comerciale: 
    a) stabileste metoda adecvata de privatizare si o schimba in masura in care este necesar; 
    b) publica in presa scrisa si/sau in sistem electronic, pe plan local, national si/sau 
international, listele cuprinzand societatile comerciale care se privatizeaza; 
    c) intocmeste dosarul de prezentare, raportul de evaluare, prospectul de oferta publica sau 
alte documente ce prezinta relevanta in procesul de privatizare, potrivit prezentei ordonante de 
urgenta si normelor metodologice emise in aplicarea acesteia; 
    d) efectueaza vanzarea, la pretul de piata, a actiunilor emise de societatile comerciale; 
    e) initiaza sau, dupa caz, aproba, in conditiile legii, vanzarea la pretul de piata a activelor din 
patrimoniul societatilor comerciale si regiilor autonome, cu exceptia celor supuse in mod 
obligatoriu procedurii de vanzare, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta. 
    (3) Litigiile privind contractele, conventiile, protocoalele si orice alte acte ori intelegeri, 
incheiate de catre institutiile publice implicate in scopul de a pregati, efectua sau finaliza 
procesul de privatizare a unor societati comerciale sau grupuri de societati comerciale, sunt de 
competenta sectiilor comerciale ale instantelor judecatoresti. 
------------- 
    Art. 4^3 a fost introdus de pct. 6 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 5 



    (1) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului este o institutie de 
interes public, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care actioneaza pentru 
diminuarea implicarii in economie a statului si a autoritatilor administratiei publice locale, prin 
vanzarea actiunilor acestora. Bugetul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea 
Participatiilor Statului se formeaza integral din veniturile rezultate ca urmare a privatizarii 
societatilor comerciale, din dividende si din dobanzile aferente disponibilitatilor sale banesti, se 
aproba de catre Guvern si se gestioneaza in regim extrabugetar. 
    (2) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului exercita atributiile 
prevazute la art. 4^3 alin. (2) cu privire la societatile comerciale, altele decat cele de interes 
strategic, in cazul carora aceste atributii se exercita de catre ministerele de resort. Guvernul 
poate hotari ca si in cazul unor asemenea societati Autoritatea pentru Privatizare si 
Administrarea Participatiilor Statului sa exercite atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2). In cazul 
societatilor comerciale constituite in baza Legii administratiei publice locale nr. 69/1991*), 
atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2) se exercita de catre autoritatile administratiei publice 
locale. 
------------- 
    Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    *) Legea nr. 69/1991, republicata a fost abrogata de art. 157 din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 
2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 23 aprilie 2001. 
 
    ART. 6 
    Abrogat. 
------------- 
    Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 9 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 6 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata in 
MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
 
    ART. 7 
    Abrogat. 
-------------- 
    Art. 7 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata in 
MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 8 
    (1) Abrogat. 
    (2) Abrogat. 



    (3) Activitatea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului se 
desfasoara pe principiul descentralizarii. In acest scop, societatile comerciale care fac parte din 
categoria intreprinderilor mici si mijlocii pot fi privatizare la nivelul sucursalelor teritoriale si al 
directiilor teritoriale judetene ale Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor 
Statului. 
------------- 
    Alin. (1) si (2) ale art. 8 au fost abrogate de pct. 11 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 
1999, publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 9 
    (1) Veniturile incasate de institutiile publice implicate din vanzarea actiunilor emise de 
societatile comerciale si din dividende se varsa la bugetul de stat sau, dupa caz, la bugetele 
locale, dupa deducerea cheltuielilor prevazute in bugetele acestor institutii si efectuate in 
conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. Bugetele proprii privind 
activitatea de privatizare ale ministerelor de resort se aproba de catre Guvern si se 
administreaza in regim extrabugetar. 
    (2) Abrogat. 
    (3) Abrogat. 
    (4) Abrogat. 
    (4^1) Companiile sau societatile nationale beneficiare de imprumuturi externe de la 
organisme internationale, contractate de stat, care la rambursarea ratelor de capital, a 
dobanzilor si a altor costuri in valuta nu isi indeplinesc obligatiile de plata conform acordurilor 
subsidiare de imprumut incheiate cu Ministerul Finantelor, pot solicita, in conditiile stabilite prin 
hotarare a Guvernului, sa fie suportate din fondurile realizate din privatizare. 
    (5) In cazul in care societatile comerciale infiintate prin decizie a autoritatilor administratiei 
publice locale se privatizeaza de catre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea 
Participatiilor Statului, veniturile incasate din vanzarea actiunilor se varsa la bugetul local, dupa 
deducerea unei cote de 10%, care ramane la dispozitia Autoritatii pentru Privatizare si 
Administrarea Participatiilor Statului pentru acoperirea cheltuielilor legate de privatizare. 
    (5^1) Veniturile incasate de institutiile publice implicate, altele decat Autoritatea pentru 
Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, din vanzarea actiunilor emise de societati 
comerciale infiintate prin decizie a autoritatilor administratiei publice locale, se varsa la bugetul 
local dupa deducerea cheltuielilor prevazute la alin. (2), cu respectarea prevederilor alin. (3). 
    (6) Institutiile publice implicate nu pot aloca fonduri si nu pot acorda credite societatilor 
comerciale; de asemenea, ele nu pot cumpara actiuni emise de societati comerciale ori active, 
cu exceptia cazurilor prevazute de lege. 
    (6^1) Institutiile publice implicate au obligatia sa deruleze fondurile rezultate din operatiuni 
de privatizare prin conturi deschise la trezoreria statului. 
    (6^2) Sumele aflate in conturi curente si in depozite bancare pe care Autoritatea pentru 
Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului le-a deschis sau le-a constituit la banci se vor 
transfera in contul acestuia, deschis la trezoreria statului. Se excepteaza de la aceste prevederi 



depozitele constituite, in baza unor acte normative, pentru garantarea creditelor acordate unor 
agenti economici. 
    (6^3) Operatiunile de incasari si plati sunt dispuse de catre institutiile prevazute la alin. (6^1) 
pe raspunderea acestora. 
    (6^4) Dobanda pe care o va plati trezoreria statului catre Autoritatea pentru Privatizare si 
Administrarea Participatiilor Statului pentru sumele prevazute la alin. (6^1) si (6^2) se va stabili 
prin conventie incheiata intre parti, in conditiile legii. 
    (7) Pe intreaga durata de functionare, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea 
Participatiilor Statului este scutita de plata impozitului pe profit. 
------------- 
    Alin. (6^1)-(6^4) ale art. 9 au fost introduse de articolul unic din ORDONANTA DE URGENTA 
nr. 37 din 2 aprilie 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 137 din  2 aprilie 1999. 
    Alin. (1)-(4) ale art. 9 au fost modificate de pct. 13 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 
1999, publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (4^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 14 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 15 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (5^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 16 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (6) si (6^1) ale art. 9 au fost modificate de pct. 17 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 
mai 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (4) al art. 9 a fost abrogat de art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 20 aprilie 
2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 25 aprilie 2000. 
    Alin. (2) si (3) ale art. 9 au fost abrogate de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 
2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 10 
    (1) Controlul respectarii de catre institutia publica implicata a cadrului juridic aplicabil in 
materia privatizarii, constatarea contraventiilor si stabilirea sanctiunilor se realizeaza de catre 
Ministerul Finantelor, in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in aplicarea 
prezentei ordonante de urgenta. 
    (2) Determinarea metodei de privatizare si alegerea agentului de privatizare si/sau a 
cumparatorului, operatiunile prevazute la art. 4^3 alin. (2) lit. A, precum si legalitatea clauzelor 
din contractele incheiate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor 
Statului, incluzand, intre altele, clauzele privitoare la pretul vanzarii, nu sunt supuse controlului 
Curtii de Conturi. Curtea de Conturi controleaza numai incasarea si folosirea, potrivit 
destinatiilor prevazute de lege, a veniturilor cuvenite Autoritatii pentru Privatizare si 
Administrarea Participatiilor Statului. 
    (3) Membrii Consiliului de administratie si salariatii Autoritatii pentru Privatizare si 
Administrarea Participatiilor Statului nu raspund pentru operatiunile acestuia, in afara de cazul 
in care faptele lor constituie infractiuni sau delicte civile. Membrii Consiliului de administratie si 
salariatii Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nu raspund pentru 
actiunile sau inactiunile agentilor de privatizare. 



    (4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica, in mod corespunzator, si celorlalte institutii publice 
implicate. 
------------- 
    Art. 10 a fost modificat de pct. 18 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 11 
    Abrogat. 
------------- 
    Art. 11 a fost abrogat de pct. 19 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 12 
    Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului se desfiinteaza in 
momentul in care Parlamentul constata, pe baza informatiilor prezentate de Guvern, ca 
privatizarea este un proces incheiat. 
 
    CAP. III 
    Vanzarea de actiuni 
 
    Sectiunea I 
    Abrogat 
------------- 
    Titlul Sectiunii I a Cap. III a fost abrogat de pct. 20 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 
1999, publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 13 
    (1) Institutiile publice implicate vand actiunile prin urmatoarele metode: 
    a) oferta publica; 
    b) metode de vanzare specifice pietei de capital; 
    c) negociere; 
    d) licitatie cu strigare sau in plic; 
    e) certificate de depozit emise de banci de investitii pe piata de capital internationala; 
    f) orice combinatie a metodelor prevazute la lit. a)-e). 
    (2) In cazul in care institutia publica implicata decide sa formuleze o oferta de vanzare, pretul 
de oferta va fi, de regula, egal cu valoarea nominala a actiunilor, cu precizarea ca vanzarea se 
face la pretul de piata rezultat din raportul dintre cerere si oferta, indiferent de metoda de 
privatizare utilizata, fara a exista un pret minim de vanzare. 
    (3) In scopul determinarii principalelor elemente ale vanzarii de actiuni, institutia publica 
implicata va putea dispune intocmirea unui raport de evaluare. 
    (4) Abrogat. 
    (5) Ministerul Finantelor, in numele si pe seama statului, poate stinge, cu acordul partilor, 
obligatiile asumate de acesta in temeiul imprumuturilor externe contractate, prin transmiterea 
actiunilor detinute de stat la societatile comerciale catre detinatorii de obligatiuni de stat. 



Modalitatile de efectuare a acestei operatiuni se vor stabili prin normele metodologice care vor 
fi elaborate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. 
    (6) Institutiile publice implicate pot primi, in schimbul actiunilor emise de societatile 
comerciale, obligatiuni sau alte instrumente garantate de stat, in conditiile stabilite de Guvern. 
    (7) Institutiile publice implicate in vanzarea actiunilor sau societatilor comerciale definite la 
art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pot negocia, in 
conditiile prezentei ordonante de urgenta, exercitarea unei optiuni in contractele de vanzare-
cumparare a pachetelor majoritare de actiuni. 
    (8) Negocierea optiunii, vanzarea actiunilor care fac obiectul acesteia, pretul pentru fiecare 
dintre aceste actiuni ale pachetului minoritar, termenul de exercitare a optiunii, precum si 
exercitarea sau nu a optiunii se fac de catre institutia publica implicata, respectiv de catre 
societatile comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in baza mandatului acordat de Guvern. Pretul obtinut pentru fiecare 
dintre actiunile pachetului minoritar la momentul exercitarii optiunii nu poate fi mai mic decat 
pretul obtinut pentru fiecare dintre actiunile pachetului majoritar. 
    (9) Optiunea, definita conform dispozitiilor alin. (7) si (8), precum si ale art. 3 lit. s), este 
valabila si poate fi exercitata numai daca, prin hotarare a Guvernului, respectiv prin ordin al 
conducatorului institutiei publice implicate, s-au aprobat elementele esentiale ale optiunii, 
pretul actiunilor si s-a decis exercitarea optiunii. Exercitarea optiunii poate fi stabilita prin 
hotarare a Guvernului, respectiv prin ordin al conducatorului institutiei publice implicate, si 
ulterior stabilirii pretului. 
------------- 
    Art. 13 a fost modificat de pct. 21 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (4) al art. 13 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, 
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
    Alin. (7)-(9) ale art. 13 au fost introduse de pct. 3 al articolului unic din ORDONANTA DE 
URGENTA nr. 50 din 30 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007. 
 
    ART. 14 
    (1) Abrogat. 
    (2) Institutiile publice implicate asigura publicarea anunturilor si ofertelor de vanzare in presa 
locala, nationala de larga raspandire si/sau prin mijloace electronice si, dupa caz, intr-un jurnal 
international, in conditiile stabilite prin normele metodologice ce vor fi elaborate in aplicarea 
prezentei ordonante de urgenta. 
    (3) Abrogat. 
    (4) Abrogat. 
    (5) Abrogat. 
    (6) Abrogat. 
    (7) Termenele si etapele procedurii de intocmire a raportului si de emitere a certificatului de 
obligatii bugetare vor face obiectul reglementarii normelor metodologice emise in aplicarea 
prezentei ordonante de urgenta. 
    (8) Abrogat. 
    (9) Abrogat. 



    (10) Pe parcursul derularii procesului de privatizare administratorii societatii comerciale sunt 
obligati sa notifice imediat institutiei publice implicate producerea oricarui act sau fapt de 
natura sa modifice datele cuprinse in dosarul de prezentare sau sa angajeze raspunderea 
societatii. 
--------------- 
    Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de articolul unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 3 din  1 
februarie 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 3 februarie 1999. 
    Art. 14 a fost modificat de pct. 22 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (4), (5), (6) si (7) ale art. 14 au fost modificate de articolul unic din ORDONANTA DE 
URGENTA nr. 150 din 14 octombrie 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 18 
octombrie 1999. 
    Alin. (5) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANTA DE URGENTA 
nr. 251 din 30 noiembrie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000. 
    Alin. (6) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANTA DE URGENTA 
nr. 251 din 30 noiembrie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000. 
    Alin. (4) si (5) ale art. 14 au fost modificate de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 444 din 18 iulie 
2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001. 
    Alin. (7) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 444 din 18 iulie 2001, 
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001. 
    Alin. (1), (3), (4), (5), (6), (8) si (9) ale art. 14 au fost abrogate de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 
137 din 28 martie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 15 
    Institutiile publice implicate au dreptul sa contracteze cu persoane fizice sau juridice, romane 
ori straine, servicii de asistenta de specialitate in domeniul privatizarii, restructurarii si lichidarii. 
De asemenea, institutiile publice implicate pot incheia contracte cu societati de valori mobiliare, 
pentru vanzarea actiunilor la bursele de valori sau pe alte piete organizate, nationale ori 
internationale, precum si cu banci de investitii, pentru transferul si vanzarea unui portofoliu de 
actiuni pe piata de capital internationala, in baza certificatelor de depozit sau a altor 
instrumente financiare utilizate pe aceasta piata. 
--------------- 
    Art. 15 a fost modificat de pct. 23 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 15^1 
    (1) In vederea maririi sanselor de privatizare a societatilor comerciale, institutiile publice 
implicate pot accepta plata in rate a pretului actiunilor vandute, in conditiile stabilite in normele 
metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. 
    (2) In cazul vanzarii cu plata in rate a pretului actiunilor unei societati comerciale de interes 
strategic, avansul nu va putea fi mai mic de 35% din pretul de vanzare, iar plata ratelor se va 
esalona pe o perioada de maximum 3 ani. 
    (3) Asupra actiunilor vandute cu plata in rate se constituie un drept de gaj. 



    (4) In cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta doua rate succesive, contractul poate 
fi rezolvat. 
--------------- 
    Art. 15^1 a fost introdus de pct. 24 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 15^2 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 15^2 a fost introdus de pct. 24 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 15^2 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata in 
MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
 
    Sectiunea a II-a 
    Abrogat 
-------------- 
    Titlul Sectiunii a-II-a a Cap. III a fost abrogat de pct. 25 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 
mai 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 16 
    (1) Pentru dobandirea dreptului de proprietate asupra actiunilor emise de o societate 
comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, salariatii, 
membrii consiliului de administratie sau pensionarii cu ultimul loc de munca la respectiva 
societate comerciala pot constitui asociatii potrivit prevederilor prezentei sectiuni. 
    (2) Asociatia este o persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, constituita din 
persoanele prevazute la alineatul precedent, in scopul dobandirii de actiuni emise de societatile 
comerciale. 
    (3) In cadrul unei societati comerciale se pot constitui una sau mai multe asociatii, formate, 
dupa caz, din: 
    a) salariati ai respectivei societati comerciale si/sau pensionari cu ultimul loc de munca la 
aceasta; 
    b) membrii consiliului de administratie si salariati. 
    ART. 17 
    (1) Pot face parte dintr-o asociatie urmatoarele categorii de salariati, dupa caz: 
    a) salariatii societatii comerciale, cu contract individual de munca incheiat pe durata 
nedeterminata; 
    b) salariatii societatii comerciale, cu contract individual de munca incheiat pe durata 
determinata, cu program de lucru normal sau de cel putin o jumatate de norma. 
    (2) Persoanele prevazute la art. 16 alin. (3) nu pot face parte decat dintr-o singura asociatie. 
    ART. 18 
    Procedura de constituire si de lichidare a unei asociatii, structura acesteia, drepturile si 
obligatiile membrilor sai sunt cele prevazute in Legea nr. 21/1924*), iar raporturile dintre o 



asociatie si societatea comerciala in cadrul careia se infiinteaza aceasta se reglementeaza prin 
hotarare a Guvernului. 
----------- 
    *) Legea nr. 21/1924 a fost abrogata de art. 86 din ORDONANTA nr. 26 din 30 ianuarie 2000, 
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000. 
 
    ART. 19 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 19 a fost modificat de pct. 26 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 19 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata in 
MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 20 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 20 a fost abrogat de pct. 27 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 21 
    (1) Actiunile dobandite in conformitate cu prevederile acestei sectiuni se inscriu in registrul 
actionarilor societatii comerciale. Asociatia va figura in registrul actionarilor si se va inscrie in 
Registrul comertului la pozitia "Actionari", pana la plata integrala a pretului, avand drept de vot 
in adunarea generala a actionarilor, in functie de natura actiunilor achizitionate: comune sau 
preferentiale. 
    (2) Actiunile dobandite in conformitate cu prevederile acestei sectiuni sunt transmise 
membrilor asociatiei numai dupa plata integrala a pretului. 
    (3) Abrogat. 
--------------- 
    Alin. (3) al art. 21 a fost abrogat de pct. 28 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 22 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 22 a fost abrogat de pct. 29 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 23 
    Asociatia se dizolva in urmatoarele cazuri: 
    a) cand scopul pentru care a fost constituita a fost realizat, toate datoriile contractate au fost 
platite, iar actiunile au fost distribuite membrilor asociatiei; 



    b) cand numarul membrilor sai scade sub 20. In acest caz, adunarea generala a asociatiei va 
putea hotari dizolvarea asociatiei numai dupa ce a stabilit, impreuna cu Autoritatea pentru 
Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si cu ceilalti creditori, modalitatile de stingere 
a datoriilor, dupa caz. 
 
    CAP. IV 
    Vanzarea activelor societatilor comerciale si ale regiilor autonome 
--------------- 
    Titlul Cap. 4 a fost modificat de pct. 30 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    Sectiunea I 
    Abrogat 
--------------- 
    Titlul Sectiunii I a Cap. 4 a fost abrogat de pct. 31 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 
1999, publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 24 
    (1) Societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este 
actionar majoritar pot vinde sau incheia contracte de leasing imobiliar pentru active aflate in 
proprietatea lor, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor sau a consiliului de administratie, 
dupa caz, in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei 
ordonante de urgenta. 
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si regiilor autonome, cu aprobarea prealabila a ministerului 
de resort sau, dupa caz, a autoritatii administratiei publice locale. 
    (3) Vanzarea activelor se face prin licitatie deschisa cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare 
pret obtinut pe piata. 
    (4) Prevederile art. 14 alin. (9) se aplica in mod corespunzator si societatilor comerciale 
vanzatoare de active. 
    (5) Prevederile prezentului articol se aplica si in cazul perfectarii unui contract de leasing 
imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, avand ca obiect utilizarea activelor apartinand 
societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este 
actionar majoritar, daca in contractul de leasing imobiliar nu s-a prevazut altfel. 
--------------- 
    Art. 24 a fost modificat de pct. 32 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 25 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 25 a fost abrogat de pct. 33 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 26 



    (1) La cumpararea de active potrivit art. 24 nu au dreptul sa participe reprezentantii 
institutiilor publice implicate in adunarile generale ale actionarilor, membrii consiliului de 
administratie si directorii executivi ai societatilor comerciale sau ai regiilor autonome 
vanzatoare. 
    (2) Sumele rezultate din vanzarea activelor potrivit art. 24 vor fi utilizate, in urmatoarea 
ordine, pentru: 
    a) plata datoriilor catre bugetul de stat si bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din 
platile efectuate de Ministerul Finantelor in contul garantiilor executate pentru credite interne 
si externe, precum si din credite externe contractate direct de stat din care s-au facut 
subimprumuturi; 
    b) plata datoriilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale; 
    c) plata altor datorii; 
    d) efectuarea de investitii; 
    e) finantarea activitatilor cuprinse in obiectul de activitate; 
    f) efectuarea cheltuielilor legate de indeplinirea obligatiilor legale de conformare la cerintele 
de protectie a mediului, dupa caz; 
    g) alte destinatii. 
    (3) Vanzarea activelor si utilizarea sumelor rezultate din aceasta vanzare se vor efectua cu 
respectarea drepturilor contractuale ale creditorilor a caror creanta este garantata cu ipoteca, 
gaj sau privilegiu asupra activului supus vanzarii. 
    (4) Sumele prevazute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale 
personalului societatilor comerciale, cu exceptia cazurilor prevazute in conventiile 
internationale la care Romania este parte. 
--------------- 
    Art. 26 a fost modificat de pct. 34 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 27 
    (1) Societatile comerciale si regiile autonome, care au in derulare contracte de locatie de 
gestiune, de inchiriere sau de asociere in participatiune, pot vinde sau incheia contracte de 
leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, prin negociere directa cu locatarii sau asociatii 
in situatiile in care acestia au efectuat investitii in activele pe care le utilizeaza reprezentand mai 
mult de 15% din valoarea acestor active. In acest caz, din pretul de vanzare se scade valoarea 
investitiilor pe baza de raport de evaluare acceptat de parti. 
    (2) Vanzarea se desfasoara cu acordul institutiei publice implicate. 
--------------- 
    Art. 27 a fost modificat de pct. 35 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    Sectiunea a II-a 
    Abrogat 
--------------- 
    Titlul Sectiunii a-II-a a Cap. 4 a fost abrogat de pct. 36 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 
mai 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 



 
    ART. 28 
    Regiile autonome si societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei 
publice locale este actionar majoritar, cu acordul institutiei publice implicate, pot vinde active cu 
plata in rate comerciantilor - persoane fizice, asociatii familiale autorizate in baza Decretului-
lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare, sau societati comerciale constituite in temeiul Legii 
nr. 31/1990*), cu modificarile ulterioare, care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si 
mijlocii, in conditiile legii. 
--------------- 
    Art. 28 a fost modificat de pct. 37 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
-------------- 
    *) Legea nr. 31/1990 a fost republicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 33 din 29 ianuarie 1998. 
    **) Legea nr. 31/1990 a fost republicata si in anul 2004 in MONITORUL OFICIAL nr. 1.066 din 
17 noiembrie 2004 
 
    ART. 29 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 29 a fost abrogat de pct. 38 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 30 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 30 a fost abrogat de pct. 39 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    CAP. V 
    Obligatii de mediu si protectia salariatilor 
--------------- 
    Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 40 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 31 
    (1) In cazul in care, ca urmare a transmiterii dreptului de proprietate asupra pachetului de 
actiuni, cumparatorul ar dobandi controlul asupra societatii comerciale, acea societate trebuie 
sa intocmeasca, in conformitate cu dispozitiile normelor metodologice emise in aplicarea 
prezentei ordonante de urgenta, un bilant de mediu care este supus spre avizare autoritatii de 
mediu competente. Avizul va cuprinde obligatiile de mediu ce revin societatii comerciale. 
    (2) Abrogat. 
    (3) Abrogat. 
    (4) Abrogat. 
    (5) Abrogat. 



    (6) In toate cazurile societatea comerciala este obligata sa il despagubeasca pe cumparator 
pentru prejudiciile suferite ca urmare a stabilirii in sarcina acestuia a unor obligatii de 
conformare cu normele privind protectia mediului care nu au fost prevazute in dosarul de 
prezentare a activului. 
--------------- 
    Art. 31 a fost modificat de pct. 41 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (2), (3), (4) si (5) ale art. 31 au fost abrogate de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 
martie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 32 
    (1) Salariatii societatilor comerciale ale caror actiuni fac obiectul transferului dreptului de 
proprietate beneficiaza de masurile de protectie sociala prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 
48/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1998. 
    (2) Abrogat. 
    (3) Abrogat. 
    (4) Abrogat. 
    (5) Abrogat. 
    (6) Salariatii disponibilizati vor beneficia de masurile prevazute in programele de recalificare si 
reintegrare profesionala finantate din fondul special constituit in acest scop la dispozitia 
Guvernului, potrivit art. 9 alin. (4). 
--------------- 
    Art. 32 a fost modificat de pct. 42 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (2), (3), (4) si (5) ale art. 32 au fost abrogate de pct. 5 de la lit. A din Anexa 1 a 
ORDONANTEI DE URGENTA   nr. 98 din 24 iunie 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 303 
din 29 iunie 1999. 
 
    CAP. V^1 
    Situatia unor imobile detinute de societatile comerciale care fac obiectul privatizarii 
--------------- 
    Cap. V^1 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 32^1 
    (1) Societatile comerciale care detin terenuri ce sunt necesare pentru desfasurarea activitatii 
in conformitate cu obiectul lor de activitate si al caror regim juridic urmeaza sa fie clarificat vor 
continua sa foloseasca aceste terenuri pana la clarificarea regimului lor juridic. 
    (2) Societatile comerciale se privatizeaza fara a include in capitalul social valoarea terenului 
prevazut la alin. (1). 
    (3) Dupa clarificarea regimului juridic terenurile clasificate ca apartinand domeniului public al 
statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, raman in folosinta societatilor 
comerciale privatizate sau care urmeaza a fi privatizate, pe baza unei concesiuni acordate de 
autoritatea competenta, pentru perioada maxima prevazuta de lege. Prin derogare de la 



dispozitiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, metoda, procedura si documentatia 
necesare pentru acordarea concesiunilor vor fi prevazute in normele metodologice emise in 
aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Terenurile clasificate ca apartinand domeniului privat 
al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, pot fi concesionate in conditiile 
prevazute mai sus, inchiriate sau oferite societatii comerciale spre a fi cumparate. 
    (4) Criteriile generale pentru stabilirea redeventei, a chiriei si a pretului de vanzare se 
determina prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. 
--------------- 
    Art. 32^1 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 32^2 
    (1) Capitalul social al societatilor comerciale carora li s-a eliberat certificatul de atestare a 
dreptului de proprietate asupra terenurilor se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor 
mentionate in certificat. 
    (2) Abrogat. 
    (3) Abrogat. 
    (4) Abrogat. 
    (5) Adunarea generala care decide emiterea actiunilor suplimentare corespunzatoare valorii 
terenului poate sa hotarasca convertirea automata a acestora in actiuni preferentiale, cu 
dividend prioritar, fara drept de vot, pe data expirarii termenului de exercitare a dreptului de 
optiune ori, dupa caz, la data rezolutiunii contractului de vanzare-cumparare a actiunilor. 
--------------- 
    Art. 32^2 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (2), (3) si (4) ale art. 32^2 au fost abrogate de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 
martie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 32^3 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 32^3 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 32^3 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata in 
MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 32^4 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 32^4 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 32^4 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata in 
MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 



    CAP. V^2 
    Dispozitii speciale privind inchiderea operationala si vanzarea activelor nerentabile, fuziunea, 
divizarea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale supuse privatizarii 
--------------- 
    Cap. V^2 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    Sectiunea I 
    Inchiderea operationala si vanzarea activelor nerentabile 
    Abrogata. 
--------------- 
    Sectiunea I a Cap. V^2 a fost introdusa de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 
1999, publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Sectiunea I a Cap. V^2 a fost abrogata de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 
2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 32^5 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 32^5 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 32^5 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata in 
MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 32^6 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 32^6 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 32^6 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata in 
MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 32^7 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 32^7 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 32^7 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata in 
MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    Sectiunea a II-a 
    Dispozitii comune privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea 
--------------- 



    Sectiunea a-II-a a Cap. V^2 a fost introdusa de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 
mai 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 32^8 
    In scopul accelerarii procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul sau o 
autoritate a administratiei publice locale detine cel putin 50% +1 din capitalul social, fuziunea, 
divizarea, dizolvarea voluntara si lichidarea sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezentul 
capitol. 
--------------- 
    Art. 32^8 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 32^9 
    (1) Abrogat. 
    (2) Abrogat. 
    (3) Abrogat. 
    (4) In cazul in care pe ordinea de zi figureaza dizolvarea si lichidarea societatii comerciale, 
consiliul de administratie este obligat sa pregateasca si sa puna la dispozitie actionarilor, la 
sediul societatii, cu cel putin 3 zile inainte de data tinerii adunarii generale, situatia detaliata a 
tuturor debitelor societatii, cu indicarea creditorilor si a termenului la care creantele acestora au 
devenit sau vor deveni scadente. 
    (5) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale este necesara prezenta actionarilor care 
sa reprezinte cel putin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile se iau cu 
majoritatea absoluta a voturilor. 
    (6) In termen de doua zile de la data adoptarii sale, hotararea adunarii generale a actionarilor 
se depune la registrul comertului si se publica intr-un cotidian national de larga difuzare si, dupa 
caz, intr-un cotidian international, precum si prin mijloace electronice. 
--------------- 
    Art. 32^9 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (1), (2) si (3) ale art. 32^9 au fost abrogate de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 
martie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 32^10 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 32^10 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 32^10 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata 
in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
 
    ART. 32^11 
    Abrogat. 



--------------- 
    Art. 32^11 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 32^11 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata 
in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 32^12 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 32^12 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 32^12 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata 
in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    Sectiunea a III-a 
    Lichidarea 
--------------- 
    Sectiunea a-III-a a Cap. V^2 a fost introdusa de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 
mai 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
 
    ART. 32^13 
    (1) Abrogat. 
    (2) Creditorii care depun declaratii de creante alcatuiesc asociatia creditorilor, in cadrul careia 
hotararile se adopta cu majoritate absoluta de voturi. Votul fiecarui creditor este proportional 
cu ponderea creantei sale in totalitatea creantelor apartinand creditorilor asociati. Asociatia 
creditorilor nu constituie persoana juridica. Organizarea si functionarea asociatiei creditorilor 
vor fi reglementate prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de 
urgenta. 
    (3) Abrogat. 
--------------- 
    Art. 32^13 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (1) si (3) ale art. 32^13 au fost abrogate de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 
martie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 32^14 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 32^14 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 32^14 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata 
in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 



    ART. 32^15 
    (1) Nici o dobanda, penalitate, majorare de intarziere sau cheltuiala similara nu va putea fi 
adaugata creantelor negarantate sau partilor negarantate din creantele garantate, incepand cu 
data depunerii hotararii de dizolvare la registrul comertului. 
    (2) Abrogat. 
--------------- 
    Art. 32^15 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (2) al art. 32^15 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, 
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 32^16 
    (1) Lichidatorul se numeste de catre institutia publica implicata, pe baza de licitatie, in termen 
de 60 de zile de la data depunerii hotararii de dizolvare la registrului comertului. 
    (2) Agentul de privatizare care exercita atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2) cu privire la 
societatea comerciala supusa lichidarii poate indeplini functia de lichidator, potrivit mandatului 
acordat sau pe baza unei solicitari adresate institutiei publice implicate, fara a mai fi necesara 
organizarea unei licitatii. 
    (3) Contractul de angajare a lichidatorului va fi semnat si va intra in vigoare in termen de doua 
zile de la adjudecarea licitatiei, sub sanctiunea nulitatii. 
    (4) Lichidatorul va intra in functie dupa depunerea semnaturii la registrul comertului si a 
specimenului de semnatura in banca, in ziua urmatoare semnarii contractului sau de angajare. 
    (5) In termen de 30 de zile de la data intrarii in functie a lichidatorului se va efectua predarea-
preluarea patrimoniului si a documentelor societatii, potrivit prevederilor art. 247 alin. (4) din 
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata*), care va fi certificata de catre 
cenzori. La data indeplinirii acestei formalitati functia administratorilor inceteaza. 
    (6) In cazul admiterii in principiu a cererii formulate de creditori in temeiul art. 32^14 alin. (1), 
numirea lichidatorului potrivit prezentului articol va fi supusa validarii de catre judecatorul-
sindic. 
--------------- 
    Art. 32^16 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
-------------- 
    *) Legea nr. 31/1990 a fost republicata si in anul 2004 in MONITORUL OFICIAL nr. 1.066 din 17 
noiembrie 2004 
 
    ART. 32^17 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 32^17 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 32^17 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata 
in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 



    ART. 32^18 
    (1) In cazul in care intervine o cauza de incetare a contractului de angajare a lichidatorului, 
acesta ori, dupa caz, succesorul sau in drepturi este obligat sa notifice de indata situatia aparuta 
institutiei publice implicate, cu exceptia cazului in care aceasta i-a notificat cauza de incetare a 
contractului. 
    (2) Abrogat. 
    (3) In situatia incetarii contractului de angajare a lichidatorului, institutia publica implicata va 
proceda fie la numirea in calitate de lichidator a urmatorului clasat in urma licitatiei organizate 
potrivit prevederilor art. 32^16, fie la numirea unui mandatar special care sa administreze 
patrimoniul societatii pana la numirea unui nou lichidator in conformitate cu dispozitiile art. 
32^16 , dar nu mai mult de 60 de zile de la data incetarii functiei lichidatorului al carui mandat a 
incetat. 
    (4) Dispozitiile art. 32^16 alin. (4), (5) si (6) se aplica in mod corespunzator in situatiile 
prevazute la alin. (3). 
    (5) Lichidatorul al carui contract a incetat, pana la predarea patrimoniului catre mandatarul 
special sau catre noul lichidator, ori mandatarul special, pe timpul indeplinirii functiei sale, nu 
poate efectua nici un act de lichidare si nici o operatiune asupra patrimoniului societatii, cu 
exceptia actelor de conservare si administrare. 
--------------- 
    Art. 32^18 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (2) al art. 32^18 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, 
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 32^19 
    (1) Abrogat. 
    (2) Bunurile se adjudeca la cel mai mare pret oferit. 
    (3) Abrogat. 
    (4) Contractul va putea prevedea plata pretului bunurilor in rate, cu conditia ca plata ratelor 
sa fie asigurata in conditiile prevazute in normele metodologice emise in aplicarea prezentei 
ordonante de urgenta. 
    (5) Prevederile art. 32^7 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. 
--------------- 
    Art. 32^19 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (1) si (3) ale art. 32^19 au fost abrogate de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 
martie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 32^20 
    (1) Creditorii, cu exceptia actionarilor, isi pot depune creanta drept pret, in conditiile 
prevazute de normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. 
    (2) Bunurile sau activele asupra carora poarta un privilegiu, un drept de gaj sau de ipoteca pot 
fi adjudecate numai in contul creantei privilegiate sau garantate prin gaj sau ipoteca, in afara de 
cazul in care creditorul avand rang util si necontestat renunta in scris la dreptul sau. 



    (3) Prin adjudecarea bunurilor in contul creantelor nu se poate aduce atingere ordinii de 
preferinta prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. 
--------------- 
    Art. 32^20 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 32^21 
    (1) Abrogat. 
    (2) Creantele rezultate din contractele de vanzare de bunuri ale societatii cu plata in rate si 
garantiile ce le insotesc se pot cesiona creditorilor in contul sumelor cuvenite acestora; 
creditorii vor notifica cumparatorului si garantului preluarea contractului si a garantiei. 
    (3) Repartizarea catre creditorii prevazuti la lit. a)-g) a sumelor rezultate din vanzare se 
efectueaza la fiecare 3 luni, iar catre creditorii mentionati la lit. h), numai dupa satisfacerea 
integrala a tuturor celorlalte creante. 
    (4) Abrogat. 
--------------- 
    Art. 32^21 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (1) si (4) ale art. 32^21 au fost abrogate de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 
martie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 32^22 
    Lichidatorul este imputernicit sa efectueze cheltuieli si sa disponibilizeze personal in limitele 
necesare pentru functionarea societatii si sa urmareasca realizarea creantelor acesteia fata de 
terti. Eventualele disponibilitati existente la finele perioadei de lichidare, care nu rezulta din 
vanzarea bunurilor la licitatii, se impart in ordinea prevazuta pentru repartizarea sumelor 
rezultate din licitatii. 
--------------- 
    Art. 32^22 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 32^23 
    (1) Creditorii pot constitui provizioane deductibile fiscal pentru acoperirea pierderilor 
rezultate din nerealizarea totala sau partiala a creantelor din sumele repartizate in urma 
lichidarii debitorului. Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza pe baza unor 
certificate eliberate de lichidator, la inchiderea lichidarii, creditorilor neindestulati, care vor avea 
inscrisa diferenta de creanta ramasa neacoperita. 
    (2) Creditorii ale caror creante au fost prezentate dupa expirarea termenului de depunere a 
declaratiilor de creante, dar nu mai tarziu de inchiderea lichidarii, vor lua parte la distribuire in 
mod proportional numai din sumele eventual ramase dupa plata creantelor inregistrate in 
termen. In acest caz prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile. 
--------------- 
    Art. 32^23 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 



 
    ART. 32^24 
    (1) Dupa distribuirea sumelor rezultate din valorificarea tuturor bunurilor societatii, creditorii 
ale caror creante nu au fost acoperite integral, lichidatorul sau camera de comert si industrie 
teritoriala pot sesiza tribunalul competent in vederea anularii unor acte juridice ale societatii 
sau angajarii raspunderii membrilor organelor de conducere ale acesteia. 
    (2) Solutionarea acestor actiuni va profita creditorilor prevazuti la art. 32^23. 
--------------- 
    Art. 32^24 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 32^25 
    (1) In termen de 20 de zile de la ultima licitatie cenzorii intocmesc si supun aprobarii institutiei 
publice implicate un raport cu privire la ansamblul operatiunilor lichidarii. Aprobarea raportului 
are ca efect liberarea lichidatorului. 
    (2) Dupa aprobare, lichidatorul va asigura depunerea raportului la sediul societatii pentru 
informarea actionarilor, iar dupa 15 zile de la depunere, inregistrarea acestuia la registrul 
comertului, data la care societatea se radiaza de drept fara nici o alta formalitate. 
--------------- 
    Art. 32^25 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 32^26 
    Actele, registrele si stampila societatii se predau de lichidator institutiei publice implicate, 
care poate continua, pe cont propriu si in interes propriu, urmarirea creantelor societatii fata de 
terti, ramase neexecutate la data lichidarii. 
--------------- 
    Art. 32^26 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 32^27 
    La data radierii societatii din registrul comertului inceteaza de drept orice actiune indreptata 
impotriva acesteia. 
--------------- 
    Art. 32^27 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    CAP. V^3 
    Solutionarea litigiilor 
--------------- 
    Cap. V^3 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 32^28 



    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 32^28 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 32^28 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata 
in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 32^29 
    Termenul de prescriptie pentru introducerea cererilor in anulare si a opozitiilor impotriva 
hotararilor prevazute la art. 32^9 este de 10 zile de la data publicarii hotararii consiliului de 
administratie, adoptata in temeiul acestora. In cazul hotararilor prevazute la art. 32^10, 
termenul curge de la data publicarii acestora in conformitate cu dispozitiile art. 32^9 alin. (6). 
--------------- 
    Art. 32^29 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 32^30 
    (1) Cererea in anulare si opozitia nu suspenda executarea hotararii atacate. La cerere, pentru 
motive intemeiate, instanta poate decide suspendarea, daca se depune o cautiune egala cu 1% 
din valoarea capitalului social al societatii comerciale supuse fuziunii, divizarii sau lichidarii ori, 
dupa caz, egala cu o patrime din valoarea creantei, dar nu mai mult de 200.000.000 lei. 
Cautiunea se restituie numai in cazul admiterii actiunii.  Plafonul maxim al cautiunii va putea fi 
reactualizat periodic prin hotarare a Guvernului. 
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si cererilor prevazute la art. 32^13 alin. (3). In acest caz 
cautiunea este de o patrime din valoarea creantei contestate, fara a depasi plafonul maxim 
prevazut la alin. (1). 
--------------- 
    Art. 32^30 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 32^31 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 32^31 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 32^31 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata 
in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    CAP. VI 
    Sanctiuni 
 
    ART. 33 
    (1) Constituie contraventii la normele din prezenta ordonanta de urgenta urmatoarele fapte, 
daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni: 



    a) nerespectarea regulilor de publicitate pentru vanzarea actiunilor si a activelor; 
    b) neintocmirea bilantului de mediu in termenul prevazut de lege; 
    c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul unei societati comerciale in oferta de 
vanzare si in raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive in oferta de vanzare si in 
raportul de evaluare, cu scopul vadit de a influenta pretul de oferta; 
    d) neinregistrarea majorarii de capital in termenul prevazut de lege; 
    e) atribuirea unui pachet de actiuni unei persoane in dauna altor persoane care au formulat o 
oferta mai avantajoasa, potrivit criteriilor stabilite in oferta de vanzare; 
    f) divulgarea de informatii confidentiale unor terti cu privire la intentia de vanzare a unui 
portofoliu de actiuni, in scopul influentarii pretului de oferta sau pentru a favoriza un 
cumparator potential in dauna altor persoane; 
    g) nerespectarea termenelor si a procedurii de intocmire si eliberare a certificatului de sarcini 
fiscale; 
    h) neindeplinirea obligatiei de a notifica actele si faptele prevazute la art. 14 alin. (10); 
    i) nerespectarea termenului prevazut la art. 32^6 alin. (2) pentru publicarea anuntului de 
vanzare a activelor nerentabile; 
    j) omisiunea de a convoca adunarea generala a actionarilor in termenul prevazut la art. 32^9 
alin. (2) sau la art. 32^10 alin. (4); 
    k) nerespectarea termenului prevazut la art. 32^10 alin. (3) pentru solicitarea raportului 
comisiei de cenzori ori a termenului prevazut la art. 32^9 alin. (4), la art. 32^10 alin. (3) sau la 
art. 32^14 alin. (2) pentru depunerea situatiei privind debitele societatii; 
    l) nepublicarea hotararilor adunarii generale a actionarilor ori ale consiliului de administratie 
potrivit art. 32^9 alin. (6), art. 32^10 alin. (4) sau art. 32^12; 
    m) nerespectarea termenului prevazut la art. 32^11 pentru definitivarea documentelor 
necesare fuziunii, divizarii sau dizolvarii societatii; 
    n) nerespectarea termenului de numire a lichidatorului; 
    o) nerespectarea termenului de notificare a creditorilor si de publicare a anunturilor in 
conformitate cu prevederile art. 32^13 alin. (1); 
    p) nerespectarea de catre lichidator sau, dupa caz, de catre mandatarul special a termenelor 
prevazute la art. 32^16 alin. (4) si (5) si la art. 32^17. 
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 
    a) cele prevazute la lit. a), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; 
    b) cele prevazute la lit. b)-f), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei; 
    c) cele prevazute la lit. g)-p), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. 
    (3) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) sanctiunile se aplica individual personalului institutiei 
publice implicate, evaluatorilor sau personalului autoritatii de mediu competente, al 
ministerului de resort, al Ministerului Finantelor sau al directiei generale a finantelor publice si 
controlului financiar de stat competente, administratorilor, cenzorilor, mandatarilor speciali sau 
lichidatorilor societatilor comerciale. 
    (4) In cazul societatilor de brokeri si al agentilor de privatizare, amenda va fi de la 
1.000.000.000 lei la 2.000.000.000 lei. 
    (5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a)-e) si h)-p) 
se fac de catre Ministerul Finantelor impreuna cu personalul autoritatii de mediu competente, 
daca nu s-a intocmit un bilant de mediu, ori, dupa caz, de catre Comisia Nationala a Valorilor 



Mobiliare, pentru contraventia prevazuta la alin. (1) lit. f), sau de catre Departamentul de 
Control al Guvernului, pentru contraventia prevazuta la alin. (1) lit. g). 
    (6) Amenzile prevazute la alin. (2) se reactualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului. 
    (7) Contraventiilor prevazute in prezentul articol li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968*) 
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25, 
26 si 27. 
--------------- 
    Art. 33 a fost modificat de pct. 44 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    *) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata de art. 51 din ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001, 
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001. 
 
    CAP. VII 
    Reguli speciale privind privatizarea anumitor societati comerciale 
--------------- 
    Titlul Cap. VII a fost modificat de pct. 45 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 34*) 
    Abrogat. 
--------------- 
    Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 46 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 34 a fost abrogat de art. I din LEGEA nr. 185 din 15 iunie 2005, publicata in MONITORUL 
OFICIAL nr. 521 din 20 iunie 2005. 
    *) Conform art. II din LEGEA nr. 185 din 15 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 
521 din 20 iunie 2005,     la data intrarii in vigoare a prezentei legi actiunile nominative de 
control detinute de stat se transforma de drept in actiuni ordinare. 
 
    ART. 34^1 
    (1) Privatizarea bancilor se desfasoara potrivit prevederilor Legii nr. 83/1997 pentru 
privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar. Vanzarea actiunilor 
emise de societatile bancare la care statul este actionar se va desfasura conform oricarei 
metode prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. 
    (2) Privatizarea societatilor comerciale din turism se desfasoara potrivit Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societatilor comerciale din turism. 
--------------- 
    Art. 34^1 a fost introdus de pct. 47 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    CAP. VII^1 
    Agentii de privatizare 
--------------- 



    Cap. VII^1 a fost introdus de pct. 48 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 34^2 
    (1) Abrogat. 
    (2) Abrogat. 
    (3) Agentii de privatizare se pot grupa in baza unui contract de asociere temporara pe obiect 
sau a unui contract de societate cu raspundere limitata ori pe actiuni. In cazul asocierilor 
temporare pe obiect, asociatii desemneaza asociatul coordonator, imputernicit sa participe la 
procedura de selectie in vederea acordarii mandatului prevazut in prezentul capitol. 
--------------- 
    Art. 34^2 a fost introdus de pct. 48 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (1) si (2) ale art. 34^2 au fost abrogate de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 
martie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 34^3 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 34^3 a fost introdus de pct. 48 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 34^3 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata in 
MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 34^4 
    (1) Abrogat. 
    (2) Abrogat. 
    (3) Abrogat. 
    (4) In cazul societatilor comerciale de interes strategic, elementele esentiale ale contractului 
de mandat se supun spre aprobare Guvernului. 
    (5) Institutia publica implicata incheie contractul de mandat in termen de 15 zile de la data 
hotararii comisiei prevazute la alin. (3). 
--------------- 
    Art. 34^4 a fost introdus de pct. 48 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Alin. (1), (2) si (3) ale art. 34^4 au fost abrogate de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 
martie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 34^5 
    (1) Onorariul agentilor de privatizare include o componenta fixa si componente variabile in 
functie de costurile efective si de aducerea la indeplinire a mandatului, potrivit normelor 
metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. 
    (2) Membrii asociati sunt raspunzatori solidar pentru neexecutarea sau executarea 
necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor prevazute in contractul de mandat. 



--------------- 
    Art. 34^5 a fost introdus de pct. 48 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, 
publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    CAP. VIII 
    Dispozitii tranzitorii si finale 
 
    ART. 35 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 35 a fost abrogat de pct. 49 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 36 
    (1) Procedurile de privatizare aflate in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei 
ordonante de urgenta vor continua cu recunoasterea valabilitatii actelor si a etapelor 
consumate pana la aceasta data, potrivit dispozitiilor legale anterioare. Sunt considerate 
proceduri de privatizare aflate in curs de derulare: vanzarile de actiuni, daca au fost aprobate de 
Consiliul de administratie al Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor 
Statului, si vanzarile de active, in cazul in care s-au publicat anunturile de organizare a licitatiilor. 
Ofertele ale caror termene au fost depasite ca urmare a neconsumarii etapei de negociere se 
prelungesc cu 30 de zile. 
    (2) Sistemul de facilitati privind sumele care se lasa cu titlu gratuit la dispozitia societatilor 
comerciale privatizate, potrivit Legii nr. 55/1995, cu modificarile ulterioare, inclusiv sistemul de 
virare la bugetul de stat, la Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului si la 
bugetele locale, potrivit ordonantelor de urgenta ale Guvernului nr. 15/1997 si nr. 59/1997, se 
aplica numai pentru contractele care au fost incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei 
ordonante de urgenta. 
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul societatilor comerciale privatizate prin negociere 
directa, fara caiet de sarcini, precum si in cazul societatilor comerciale privatizate catre 
investitori straini care nu au primit certificat de investitor, ori s-a prevazut restituirea in valuta a 
sumelor care se lasa cu titlu gratuit. 
    (4) Pentru contractele in curs de negociere ori pentru situatiile in care etapa selectiei 
achizitorului potential nu s-a consumat, in baza metodei de privatizare fixate initial, Autoritatea 
pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului poate conveni cu achizitorul 
perfectarea contractelor fara a include sistemul de facilitati privind sumele care se lasa cu titlu 
gratuit la dispozitia societatii comerciale privatizate. In acest caz, eventualele datorii inregistrate 
de societatea comerciala care se privatizeaza se deduc din pretul actiunilor care se vand, fara a 
afecta valoarea investitiilor la care se obliga cumparatorul, iar eventualele diferente la datorii 
vor fi reesalonate cu acordul creditorilor. 
    (5) Sumele aflate in conturi curente si in depozite bancare, pe care Autoritatea pentru 
Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului le-a deschis sau le-a constituit, inclusiv 
dobanzile incasate si aferente acestor sume, urmeaza regimul juridic stabilit pana la intrarea in 
vigoare a acestei ordonante de urgenta. 



    ART. 37 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 37 a fost abrogat de pct. 50 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 38 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 38 a fost abrogat de pct. 51 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 39 
    (1) Sumele rezultate din vanzarea cu plata in rate a actiunilor emise de societatile comerciale 
la care statul este actionar, devenite scadente la data desfiintarii Autoritatii pentru Privatizare si 
Administrarea Participatiilor Statului, ratele aferente creditelor de restructurare acordate in 
baza Legii nr. 58/1991 si Legii nr. 55/1995 si devenite exigibile dupa aceasta data, precum si 
orice alte venituri financiare cuvenite Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea 
Participatiilor Statului revin statului si se varsa la bugetul de stat. 
    (2) Sumele rezultate din vanzarea actiunilor emise de societati comerciale privatizate prin 
programele de privatizare-pilot, initiate de catre Agentia Nationala pentru Privatizare, inainte de 
organizarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si a celor cinci 
Fonduri ale Proprietatii Private, revin statului, in proportie de 70%, dupa desfiintarea Autoritatii 
pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si, respectiv, a Fondurilor Proprietatii 
Private, sau societatilor rezultate in urma transformarii acestora. 
    (3) Urmarirea executarii contractelor de vanzare cu plata in rate, a creditelor de restructurare 
acordate si devenite exigibile, precum si a oricaror alte venituri financiare cuvenite Autoritatii 
pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, dupa data desfiintarii acestuia, se 
realizeaza de catre Ministerul Finantelor prin organele financiare teritoriale. 
    ART. 40 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 40 a fost abrogat de pct. 52 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in 
MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
 
    ART. 41 
    Abrogat. 
--------------- 
    Art. 41 a fost modificat de pct. 53 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata 
in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 27 mai 1999. 
    Art. 41 a fost abrogat de art. 56, alin. (1) din LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002, publicata in 
MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002. 
 
    ART. 42 



    Institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale la care statul sau o autoritate a 
administratiei publice locale este actionar nu au dreptul sa participe la cumparari de actiuni sau 
active, sub sanctiunea nulitatii contractelor de vanzare-cumparare, sub rezerva prevederilor art. 
3 lit. e). 
    ART. 43 
    In termen de cel mult 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in 
Monitorul Oficial al Romaniei va fi reglementata situatia bunurilor cu destinatie comerciala care 
au intrat in patrimoniul statului prin legi si prin alte acte normative de nationalizare. 
    ART. 44 
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 58/1991, Legea nr. 
77/1994, Legea nr. 55/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2 alin. (3), art. 5, art. 
6 alin. (1) si (8), precum si art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997, 
aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, precum si art. 4, art. 5, art. 7 alin. (2) lit. e), art. 
11, art. 12, art. 14 alin. (2) si art. 17 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 se abroga. 
    (2) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, 
Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia. 
--------------- 
    NOTA C.T.C.E.: 
    Art. 2 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 236 din 
27 mai 1999 prevede: 
    "ART. 2 
    1. Vanzarile de actiuni si vanzarile de active aflate in curs de desfasurare la data intrarii in 
vigoare a prezentei legi vor continua, potrivit prevederilor acesteia, cu recunoasterea 
valabilitatii actelor si a etapelor consumate. 
    2. Privatizarea societatilor comerciale de interes strategic, precum si a societatilor comerciale 
infiintate conform Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, ale caror actiuni sunt in 
portofoliul Fondului Proprietatii de Stat la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se va efectua 
in continuare de catre Fondul Proprietatii de Stat, cu exceptia cazului in care Guvernul decide 
altfel. 
    3. In cazul societatilor comerciale rezultate din reorganizarea, pana la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi, a regiilor autonome de interes local, atributiile prevazute la art. 4^3 alin. (2) se 
vor exercita de catre institutia publica implicata in al carei portofoliu se afla actiunile emise de 
acestea. 
    4. Administratorii societatii comerciale careia i s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului 
de proprietate asupra terenurilor sunt obligati sa inregistreze la registrul comertului majorarea 
de drept a capitalului social potrivit art. 32^2 alin. (1), in termen de 60 de zile de la data intrarii 
in vigoare a prezentei legi, societatea comerciala fiind scutita de plata taxelor si a oricaror alte 
obligatii legate de aceasta operatiune. 
    5. Toate societatile comerciale, indiferent de structura capitalului social, carora nu li s-a 
eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, vor intocmi si vor 
inainta ministerelor de resort, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei 
legi, documentatiile necesare in vederea eliberarii certificatului. 



    6. Ministerele de resort vor elibera societatilor comerciale prevazute la pct. 5 certificate de 
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor si vor transmite Fondului Proprietatii de 
Stat o copie de pe certificat in termen de 5 zile de la data emiterii acestuia. 
    7. Prevederile sectiunii a III-a a cap. V^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 
se aplica si societatilor la care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, este in curs procedura 
de lichidare voluntara potrivit Legii nr. 31/1990. 
    8. Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu constituie 
infractiuni: 
    a) neinregistrarea majorarii capitalului in termenul prevazut la pct. 4; 
    b) neremiterea documentatiei necesare pentru intocmirea certificatului de atestare a 
dreptului de proprietate asupra terenurilor in termenul prevazut la pct. 5; 
    c) neintocmirea si/sau necomunicarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate 
asupra terenurilor in termenul prevazut la pct. 6. 
    Constatarea si sanctionarea acestor contraventii se efectueaza potrivit art. 33 din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 88/1997. 
    9. Dispozitiile prezentului titlu nu se aplica pentru terenurile care intra sub incidenta art. 9, 
art. 22, art. 35 alin. (2), art. 38, art. 39, art. 44 alin. (1), art. 45, art. 46 si art. 48 din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 
ianuarie 1998." 
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