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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 10.03.2004
                   Nr.23/34/2004

AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Sud S.A.

Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz
Nord S.A. Târgu Mureş şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi

furnizare a energiei electrice

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu nr. P.L.- x  97 din 4
martie 2004, pentru aviz la Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Sud S.A. Bucureşti
şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Nord S.A.
Târgu Mureş şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei
electrice.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 9 martie
2004.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus dezbaterii,
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.141 din 29
ianuarie 2004.

La lucrările comisiei au participat domnul Robert Neagoe - director
general în OPSPI şi doamna Ileana Stoinea - consilier la Ministerul Finanţelor
Publice.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise
prezentate în anexă.

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

                 PREŞEDINTE,                                            SECRETAR,

                   István Antal                                              Aurelia Vasile
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I.  A M E N D A M E N T E   A D M I S E

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţia

0 1 2 3
1.

Art.1. - (1) În derularea procesului de
privatizare a Societăţii Comerciale de
Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz
Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii
Comerciale de Distribuţie a Gazelor
Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu
Mureş, salariaţii acestora au dreptul să
achiziţioneze acţiuni la societatea la care îşi
desfăşoară activitatea până la limita de 8%
din capitalul social, la acelaşi preţ cu care
se vor vinde acţiunile către investitorul
strategic/consorţiu de investitori în cadrul
procesului de privatizare.

1. La articolul 1 alineatele (2) şi (3) vor
avea următorul cuprins:
"(2) După privatizarea - vânzare de acţiuni
şi majorare de capital - cu  un investitor
strategic a unui pachet de acţiuni
reprezentând 51% din capitalul social al 

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art.1. - (1) După privatizarea-vânzare de
acţiuni şi majorare de capital cu un
investitor strategic/consorţiu de
investitori a unui pachet de acţiuni
reprezentând 51% din capitalul social al
Societăţii Comerciale de Distribuţie a
Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.
Bucureşti şi al Societăţii Comerciale de
Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz
Nord" - S.A. Târgu Mureş, salariaţii
acestora au dreptul să achiziţioneze acţiuni
la societatea la care îşi desfăşoară
activitatea până la limita de 8% din
capitalul social, la acelaşi preţ cu care au
fost vândute acţiunile către investitorul
strategic/consorţiu de investitori în cadrul
procesului de privatizare.

(2) După privatizarea - vânzare de acţiuni
şi majorare de capital - cu  un investitor
strategic a unui pachet de acţiuni
reprezentând 51% din capitalul social al 

Prin similitudine cu
formula de introducere de
la alineatul 2, adoptată de
Senat.
Acţiunea de vânzare este
ulterioară procesului de
privatizare-vânzare de
acţiuni şi trebuie corelate
timpurile verbelor.
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societăţilor comerciale filiale de distribuţie
şi furnizare a energiei electrice, respectiv
Societatea Comercială "Electrica Banat" -
S.A., Societatea Comercială "Electrica
Dobrogea" - S.A., Societatea Comercială
"Electrica Oltenia" - S.A., Societatea
Comercială "Electrica Moldova" - S.A.,
Societatea Comercială "Electrica Muntenia
Sud" - S.A., Societatea Comercială
"Electrica Muntenia Nord" - S.A.,
Societatea Comercială "Electrica
Transilvania Sud" - S.A. şi Societatea
Comercială "Electrica Transilvania Nord" -
S.A., salariaţii acestor societăţi şi ai
Societăţii Comerciale de Distribuţie şi
Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" -
S.A. au dreptul să achiziţioneze acţiuni la
acestea până la limita de 10% din capitalul
social, la acelaşi preţ cu care se vor vinde
acţiunile către investitorul strategic în
cadrul procesului de privatizare.
(3) Vânzarea de către Ministerul
Economiei şi Comerţului a pachetului de
acţiuni către salariaţii societăţilor
comerciale prevăzute la alin.(1)  şi de către
S.C. ELECTRICA S.A. a pachetului de
acţiuni către salariaţii societăţilor
comerciale prevăzute la alin. (2) se va
efectua în mod direct către aceştia, prin
derogare de la prevederile art.1 din 

societăţilor comerciale filiale de distribuţie
şi furnizare a energiei electrice, respectiv
Societatea Comercială "Electrica Banat" -
S.A., Societatea Comercială "Electrica
Dobrogea" - S.A., Societatea Comercială
"Electrica Oltenia" - S.A., Societatea
Comercială "Electrica Moldova" - S.A.,
Societatea Comercială "Electrica Muntenia
Sud" - S.A., Societatea Comercială
"Electrica Muntenia Nord" - S.A.,
Societatea Comercială "Electrica
Transilvania Sud" - S.A. şi Societatea
Comercială "Electrica Transilvania Nord" -
S.A., salariaţii acestor societăţi şi ai
Societăţii Comerciale de Distribuţie şi
Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" -
S.A. au dreptul să achiziţioneze acţiuni la
acestea până la limita de 10% din capitalul
social, la acelaşi preţ cu care au fost
vândute acţiunile către investitorul
strategic în cadrul procesului de privatizare.
(3) Vânzarea de către Ministerul
Economiei şi Comerţului a pachetului de
acţiuni către salariaţii societăţilor
comerciale prevăzute la alin.(1)  şi de către
S.C. ELECTRICA S.A. a pachetului de
acţiuni către salariaţii societăţilor
comerciale prevăzute la alin. (2) se va
efectua în mod direct către aceştia, prin
derogare de la prevederile art.1 din 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor
comerciale, aprobată prin Legea
nr.44/1998, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art.1 din Legea
nr.137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării, cu modificările şi
completările ulterioare."

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor
comerciale, aprobată prin Legea
nr.44/1998, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art.1 din Legea
nr.137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării, cu modificările şi
completările ulterioare."

Comisia pentru industrii şi servicii

                                 PREŞEDINTE,                                                                           SECRETAR,

                                   István Antal                                                                             Aurelia Vasile

Expert,
Silvia Vlăsceanu
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