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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind interzicerea înstrăinării 

activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19 şi o perioada 
determinată post-pandemic 

Ana1iznd propunerea legislativă privind interzicerea 
înstrăinării activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19 şi o 
perioada determinată post-pandemic (b77/17.03.2021), transmisă de 
Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/1286 /17.03.2021 si 
îriregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D170/17.03.2021, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

In temeiul art.2 aliri.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi al art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii i propuneri: 

1. Propunerea legislativă are ca object, în principiu, interzicerea 
înstrăinării activelor deţinute de stat la companiile şi societăţile 

naţionale, pentru o perioadă de 5 ani. 
In cadrul Expunerii de motive, demersul de faţă este argumentat 

grin aceea că, pe perioada pandemiei şi perioada imediată post 
pandemie, preţurile scad, piaţa nu funcţionează la parametric optimi şi 

există riscul ca avuţia naţională să fie vândută la preţuri derizorii, 
putându-se ajunge în situaţia pierderii controlului statului în domenii 
strategice, de siguranţă naţională. 

Prin conţinutul său normativ, propunerea face pane din categoria 
legilor organice, fund incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.m) din 
Constituţia României, republicată, car în aplicarea dispoziţiilor art.75 
alin.(1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul. 

2. Relevăm faptul că prin avizul pe care îl emite, Consiliul 
Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate. 



3. Ca o observaţie de ordin general, precizăm că, referitor la 
acţiunile deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la 
instituţiile de credit şi la once altă societate la care statul are calitatea de 
acţionar, indiferent de Iota de capital social deţinută, precum şi la 
operaţiunile privind înstrăinarea acţiunilor deţinute de scat la companiile şi 
societăţile naţionale şi la alte societăţi la care statul are calitatea de acţionar, 
aflate în curs de realizare, s-a instituit interdicţia înstrăinării acţiunilor 
pentru o perioadă de 2 ani şi suspendarea, pentru aceeaşi perioadă, a 
oricăror operaţiuni privind înstrăinarea acestora grin Legea nr.173/2020 
privind unele măsuri pentru protej area intereselor naţionale în 
activitatea economică, cu modificările ulterioare. 

In acest context, iniţiatorii vor analiza posibilitatea integrării 
măsurilor preconizate referitoare la situaţia activelor, îritr-o 
eventuală intervenţie asupra legii antemenţionate, în special în 
considerarea posibilităţii prelungirii pandemiei pe o perioadă 
îndelungată, situaţie în care o intervenţie asupra acestei legi ar putea 
corela perioada de interdicţie a înstrăinării acţiunilor statului cu perioada 
prevăzută în prezenta propunere. 

4. In planul respectării normelor de telinică legislativă prevăzute 
de Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, formulăm următoarele observaţii şi propuneri: 

a) La titlu, precizăm că sintagma „pe perioada pandemiei Covid-
19 şi o perioadă determinată post-pandemie" este lipsită de claritate şi 

predictibilitate în considerarea faptului că, pe de o pane, perioada 
pandemiei este incertă, iar pe de altă pane, în cadrul propunerii nu se 
prevede o perioadă determinată post-pandemie, ci în mod generic o 
perioadă de 5 ani în care să opereze interdicţia înstrăinării activelor. 

Prin urmare, este necesară reformularea titlului, astfel încât acesta 
să vizeze perioada stării de urgenţă, precum şi a stării de alertă 
instituite pe teritoriul României ca urmare a pandemiei generate de 
coronavirusul SARS-CoV-2. 

Dacă se dorete şi o perioadă calculată de la data încetării stării de 
alertă, precizăm că este necesar să se menţioneze în mod expres în 
cadrul titlului, eventual, grin referirea la perioada de 5 ani, prevăzută în 
conţinutul propunerii legislative, în ipoteza în care această perioadă 

semnifică, în opinia kiiţiatorilor, „perioada determinatăpost-pandemie". 

b) La art.l, semnalăm că textul este neclar în privinţa perioadei 
de 5 ani, neînţelegându-se dacă aceasta reprezintă perioada totală de 
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interzicere a înstrăinării activelor statului sau o perioadă care să urmeze 
încetării „pandemiei". 

Observaţia este valabilă Si pentru art.2 alin.(1). 
Totodată, semnalăm că normei cuprinse în art. l din propunere îi 

lipseşte ŕeglementarea corespunzătoare a unei sancţiuni pentru 
încălcarea interdicţiei de înstrăinare a activelor statului. 

c) La art.2 alin.(1), precizăm că referirea la calitatea de asociat a 
statului nu se corelează cu art. 1, care prevede numai calitatea de acţionar 

a acestuia. Pentru unitate de redactare este necesară corelarea textelor 
preconizate. 

La alin.(2), referitor la sintagma „activelor şi particzpa,tiilor 
deţinute de stat", menţionăm că, potrivit considerentelor exprimate la 
paragraful 51 din Decizia Curţii Constituţionale nr.589 din 14 iulie 2020 
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii 
privind unele măsuri pentru protej area intereselor naţionale în activitatea 
economică (devenită Legea nr. 173/2020), ,,...Curtea constată că 

sintagma „participaţiile statului" are în sfera de cuprindere atât 
actiunile şi părţile sociale, ca valoNi mob iliare emise de societăţi 

comerciale, cât şi activele, activele June ţionale sau Cu caYacter social, 
ca bunuri sau ansambluri de bun un din patrimoniul unei societăţi 
cage desfăoară activităţi comeYciale". 

Pe Cale de consecinţă, pentru a evita o suprapunere conceptuală, 
dar şi pentru corelare cu obiectul reglementării, care vizează strict 
activele, apreciem că este necesar ca, din sintagma sus-menţionată, să fie 
eliminată referirea la participaţii. 

Formulăm această observaţie cu atât mai mult cu cât, dacă textul s-
ar menţine în redactarea actuală, prin referirea la transferul dreptului 
de proprietate asupra participaţiilor deţinute de stat (deci, inclusiv 
asupra acţiunilor) -transfer care se va fi realizat deja până la data 
declarării stării de urgenţă — statul ar pierde calitatea de acţionar 
majoritar, esenţială pentru privatizarea prin vânzarea de active, 
conform prevederilor art.2 lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului 
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin 
Legea nr.44/1998, cu modificările şi completările ulterioare. 

Or, textul vizează în debut operaţiunile postprivatizare şi 
operaţiunile specifice privatizării, stabilind că acestora nu ii se aplică 
dispoziţiile referitoare la suspendarea operaţiunilor privind înstrăinarea 
activelor deţinute de stat. 
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In acela~i context, pentru un spor de claritate Si previzibilitate a 
textului, specific contextului normativ, propunern reanalizarea de către 
iniţiator, a necesităţii menţinerii textului de la alin.(2), ce prevede că 
„d1SpOZlţllle art. l nu se aplică operaţiunilor [...] în cazul în care 
transferal [...] s-a realizat până pe data de 16.43.2021". 

In susţinerea celor de mai sus, sen'malăm că printr-o interpretare 
per a contrario a actualei modalităţi de redactaxe a textului, se creează 
premisele de retroactivare a normei preconizate, în situaţia permiterii 
înstrăinării activelor deţinute de stat ar putea opera ulterior datei de 
16.03.2020 şi până la data concretizării normative a prezentei propuneri 
legislative, prin eventuala intrare în vigoare a acesteia. 

5. Având în vedere că Legea nr.173/2020 privind unele măsuri 
pentru protej area intereselor naţionale în activitatea economică, cu 
modificările ulterioare, interzice, pentru o perioadă de 2 ani, 
înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile 

naţionale, sugerăm ca -distinct de prezenta propunere legislativă -
pentru identitate de raţiune, Şi având în vedere posibilitatea prelungirii 
pandemiei pe o perioadă îndelungată, să se aibă în vedere Si o eventuală 

intervenţie asupra acestei legi, în sensul corelării perioadei de interdicţie 

a înstrăinării acţiunilor statului cu perioada prevăzută în prezenta 
propunere. 

Bucureşti 
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L. nr. 137/2002 M. Of. nr. 215/28 mar. 2002 

Lege privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 

1 promulgată prin D. nr. 221/2002 M. Of. nr.. 215/28 mar. 2002 
Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru 
accelerarea privatizării 

2 modificări prin O.U.G. nr.. 208/2002 M. Of. nr. 961/28 dec. 2002 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 
privatizării 

aprobată Cu modificări prin L. nr. 540/2003 M. Of, nr. 910/19 dec. 2003 

3 rnodificări prin O.U.G. nr. 8/2003 M. Of. nr. 144/5 mar. 2003 
Ordonanţă de urgenţă privind stimularea procesului de 
restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi 
naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice 
locale 

aprobată cu modificări şi L. nr. 569/2003 M. Of. nr. 932/23 dec. 2003 
completări prin 

4 modificări prin O.G. nr. 55/2003 . M. Of. nr. 605126 aug. 2003 
Ordonanţă privind unele măsuri pentru derularea procesului 
de privatizare a Societă~ii Naţionale a Petrolului "Petrom" - 
S.A. Bucureşti, precum şi pentru modificarea şi completarea 
cadrului legal în domeniul privatizării pentru societăţile 
comerciale aflate in portofoliul Ministerului Economiei şi 
Comer~ului 

aprobată prin L. nr. 538/2003 M. Of. nr. 911/19 dec. 2003 

nzodifică art. 17 aim . (1), art.18 aim . (1) lit. 
c, alin. (S), alifz. (6), alin. (7), alin. (8) şi 

alan. (10), art.19 alin. (1) şi alin. (2), art.41 
alin. (1); introduce art. 9_l, alin. (1 _I ), 
(i_2) şi (13,) şi alin. (7) la art.16, 
alin. (6 1) şi ('62,) la art.18, alin. (3), (4), 
(5), (6) şi (7) la art. 19, art.40_1, alin. (3) la 
art.41, art.47 1, art.47 2 

rnodifică art.18 alifz. (1) lit.c, art.18 alin. (6), 
art.18 aim . (6 2); abrogă art. 19 

rnodifică titlul secţiunii a 2-a din cap. II, 
titlul cap. IV; introduce /it. b_I) la art.4, 
art. 71, alin. (5_I) la art. 14, secliunea a 4-
a după art. 15 cu art. 15_1. . 

..... .... ..~ . ....... .. ..... ... .. ... . .. .----- LL ... .~,: ~~..s . ._ ..... ... ..... . . . ~.:.K,. .. . .. ...---. 
5 modificări prin L, nr t 540/2003 . M Of. nr 9~1011 9 dec. 2003 ~nodifică art. 18 alin. (1) lit c), art.18 alin. .... .  _..._ ... ....... s. 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului (6), art.18 aim . ('6_2,); abrogă naodificările 
nr. 208/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. şi completările efectuate prin O. U. G. nr. 
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 208/2002 la art. 19 

.. ..~~ 
6~modif cara prin . ._. L. nr 538/2003 N w M, Of. nr. 911/19 dec 2003 ~ x aprobă O. G. nr. 55/2003 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2003 
privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare 
a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, 
precum şi pentru modificarea şi completarea cadrului legal în 
domeniul privatizării pentru societăţile comerciale aflate în 
portofoliul Ministerului Economiei şi Comer~ului 

..~..,~, . ...: . . ... ~.. .. .. . . 
7 ;modificări prin . L. nr 556/2003 M Of. nr. 922/22 dec 2003 ~ ă at t 17 altn ( art 3 art 40 . ., .......,w:. .,„~ ...:.:.. .. ...... . . ...«:.~.:..::.,.x .... a:; . .:.., .,. ..,,.:..:..... .....:. .,.... tix..~ m.~.;•i.:•,:«.;:•:v>;:~:;;: • • )~ . 9, . . . .... . .... .. . no ific ~ ' 2 

Lege pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele alin. (1) 
măsuri pentru accelerarea privatizării 

s rraodificari prin :: L. nr. 609Z2003 ~ M, Of, nr, 930/23 dec. 2003 
S 

...-.  . x, .~ .,.., ..,.,...,w, 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 
privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală 

art. 18 alin. (6 2) 
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9 modificări prin O.G. nr. 36/2004 My Of, nr. 90/31 ian. 2004 
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 

aprobată cu modificări şi L. nr. 191/2004 M. Of. nr. 470/26 mai 2004 
completări prin 

10 modificări pri.n L. nr, 149/2004 M. Of. nr. 424/12 mai 2004 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 
privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, 
precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei 
proceduri 

11 .modificări prCn • L. nr. 191/2004 M. Of. nr; 470/26 mai 2004 
N 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2004 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind 
unele măsuri pentru accelerarea privatizării 

12 modificări ;_prin O.U.G, nr. 37/2004 M. Of. nr. 481/28 mai 2004 
Ordonanţă de urgenţă privind măsuri de diminuare a 
arieratelor din economie 

aprobată prin L. nr. 358/2004 M. Of. nr. 835/10 sep. 2004 

... ...... ..... ......,.,. ..... . .::.:; ......... .. .::: ~.,.:.,, -.....----- . ... ...... tt...,~...,~ .. ... ....... ::A:.::.TTr . ,. ... ... .. .. :. :... ... . .,: . .. .. 
13 modificări prin L nr. 358/2004 M. Of. nr. 835/10 sep. 2004 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din 
economie 

nZodifică art.2, art.12 alin. (8), art.14, titlul 
secţiunii a 3-a din Capitolulll, art.16 
alin. (1) şi alin. (12), art. 16 alin. (5) lit.c), 
art. 18 alin. (1), art.22, art.23, art.24, 
art.40_1, art.41 alin. (2), art.47 1, art.47 2, 
art.56; introduce lit/c) şi l) la art.3, art.5_l, 
alin. (3) şi (4) la art.10, alin. (51)/a art. 12, 
alin. (4) la art. 15, art. 18 1 

abrogă art. 16 ali~a. (1_2, 

rnodifică art.10 alin. (3), art. 12 alin. (5_I), 
art. 14 alin. (1), art.38 alin. (1) /it.b,); 
introduce alin. (5_2) la art. 12 

abrogă art. 16 alin. (5) /it. a) 

::.. aprobă O. U. G. nr. 37/2004 

14 modificări prin O.U.G. nr. 26/2005 M. Of. nr. .296/8 apr. 2005 abrogă art. 18 şi 18_I 
Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea dispoziţiilor legale 
referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare 
restante 

aprobată cu modificări şi L. nr. 244/2005 
completări prin 

..:< nv:n:.\...... ,•.}%t.::i •.vv: . ...- . .. , . y ..--. 

M. Of, nr. 637/20 iul. 2005 

15.mod:ificări prin L. nr.. .24412005 :: ,:.. M. Of. nr. 637/20 • ~uL 2005 • :: ap'oba cu inodificari şi completări O. U.G. • c•:•:~-. . .. . . :. . : .. ...:..... . . .::. "- . . - . .. - . . ,..,,,~:::. •. •>: .... ... . . ..,..,. .,.. w. . .4:?;.`:':Yi:.,,. . . . 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2005 
nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la 
acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante 

.....~,.v...~. . ........ . . .. ...........::.y,y..,,:::y.:.::u.:: y: .... ....... .:._._:.:.y ... ............... r.::.y 
p p 2006 M.. Of. nr. 296/3 apr 2006 1s :oom 'letat prin 

, .~ 
O.U.G. nr 261 " 

Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 16 din Legea 
nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 
privatizării 

aprobată prin L. nr. 261/2006 M. Of. nr. 573/3 iul. 2006 

~ 
introduce alin. (6_i) la art. 16 

.. . ._. -_._ . .. . . .... .. 
17 ,modificări prin L. nr. 261/2006 i: ~ M. Of. nr. 573/3 iul:. 2006 

_ ~~., 
aprobă O. U. G. nr. 26/2006 

18 ;cQrnjJletat 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 26/2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 

~ . ., . . .
:. nr 190/2011 M, Of, nr. 764/31 oct. 2011 

. ,.., . :.:.. .. ... . .T.... . 
Y , 

. .::' -....:,...%a.. v n.v..... . nn ..:Y. ....: . - . 

Lege pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 

introduce alin. (1 _I) la art. 12 
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L. nr. 44/1998 M. Of. nr. 88/25 feb. 1998 

Lege pentru aprobarea 'Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8811997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale 
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L. nr. 173/2020 M. Of, nr. 736/13 aug. 2020 

Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale in activitatea economică 

I promulgată prin D. nr. 458/2020 M. Of. nr. 736/13 aug. .2020 
Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru 
protejarea intereselor naţionale în activitatea economică 

2 rnodificări prin O.U.G. nr. 166/2020 M. Of. nr. 900/5 oct. 2020 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 173/2020 
privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în 
activitatea economică 

modifică art. 1 şi art. 2 aim . (1) 
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O.U.G. nr. 88/1997 

Ordonanţă de urgenţă privind privatizarea societă~ilor 
aprobată prin L. nr. 44/1998 M. Of. nr. 88/25 feb. 1998 

(v. D.C.C. nr. 34/1998 (art. 35) - M. Of. nr. 88/25 feb. 1998; Decizia I.C.C.J. nr. 18/2011 - M. Of. nr. 892/16 dec. 2011 (art. 32_4)) 

I aprobată prin L. nr. 44/1998 M. Of, nr. 88125 feb. 1998 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale 

2:m0dif1cări prin O.U.G. nr. 5511998 M. Of. nr; 515/30 dec. 1998 
Unele măsuri pentru restructurarea Guvernului 

aprobată prin L. nr. 157/1999 M. Of. nr. 500/18 oct. 1999 

3 modificări prin O.U.G. nr.. 3/1999 M. Of. nr. 50/3 feb. 1999 
Completarea alin. (1) al art. 14 din ordonanţa de urgenţă a 
Guvemului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale 

respinsă prin L. nr. 30/2001 M. Of. nr. 116/7 mar. 2001 

4 .modificări prin O.U.G. nr, 37/1999 M. Of, nr. 137/2 apr. 1999 
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 9 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale 

aprobată cu modificări prin L. nr. 379/2001 M. Of. nr. 386/16 iul. 2001 

r .. ~ ..... . .. ....~ ... ., 
s modificari pin L. nr. 99/1999

........... ...............~. -- -~ _. ~ ............... .... ........ ....... w 
M. Of, nr. 235127 mai 1999 

Lege privind unele măsuri pentru accelerarea reformei 
economice 

6:modificări prin O.U.G. nr.. 98/1999 ` ` M.. Of, nr. 303/29 iun. 1999 
Ordonanţă de urgenţă privind protecţia socială a persoanelor 
ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca 
urmare a concedierilor colective 

aprobată cu modificări Şi L. nr. 312/2001 M. Of. nr. 365/6 iul. 2001 
completări prin 

M. Of. nr. 381/29 dec. 1997 

7 modificări prin O.U.G. nr, 150/1999 t: ::: M. Of. nr. 501118 oct, 1999 
Modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale 

respinsă prin L. nr. 548/2001 M. Of, nr. 676/25 oct. 2001 

8 rnodificărâ prin :~...•x.r O.U.G nr, 38/2000 ::: M. {3f. nr. 178/25 a:pr.. :2000 ..::.. ..... :.....~ . . .. ..~ . . ...   - . ,... ..  _ . . . _ _ . . 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru diminuarea 
datoriei publice interne 

aprobată prin L. nr. 315/2001 M. Of. nr. 333/21 iun. 2001 

modUică în mod corespunzător 

jnodifică art. 14 aim . (1) 

completează art. 9 Cu alin. ('6_D-('6_4) 

modi acă art. 1-3, Titlul cap.Il, art:4-5, 
art.6 aim . (1) şi (4), art.8 aim . (3), art.9 
aim . (1)-(61), art.] 0, art.13-15, art.19, 
Titlul cap.IV, art.24, art.26-28, Titlul 
cap. V, art.31-33, Titlul cap. VII, art.34 
al in. (1), art. 41; introduce art. 4_I - 4_3, 
alin. (4_I) la art.9, alin. (5_I) la art.9, 
art. 1 5_1 şi 152, cap. V 1- V_3, art.34_1, 
cap. VII 1; abrogă art. 6 alin. (2), art.8 aim . 
(1) şi (2), art. 11, Titlul secţiunii I a cap.Ill, 
Titlul secţiunii a II-a a cap.Ill, art.20, 
art.21 alin. (3), art.22, Titlul secţiunii I a 
cap.IV, art.25, Titlul sec/iunii a II-a a 
cap.IV, art.29-30, art.35, art.37-38, art.40 

abrogă art. 32 aim . (2) - (5) 

modifică art. 14 aim . (4) - (7) 

abrogă art. 9 aim . (4) 
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9 modificări prin O.U.G. nr. 251/2000 M. Of. nr. 647/12 dec. 2000 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 14 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale 

aprobată cu modificări şi L. nr. 444/2001 M. Of. nr. 409/24 iul. 2001 
completări prin 

10 modificări prin O.U.G. nr, 296/2000 M.. Of. nr. 707/30 dec. 2000 
Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Autorităţii pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 

aprobată cu modificări prin L. nr. 225/2001 M. Of. nr. 229/4 mai 2001 

.. . . . . . , .- .. . . :. ... . . .. ..... ...... 
11 modificări prin L, nr.. 30/2001 M.. Of. nr. 116/7 .mar. 2001 .. .. ....... .. .. .. ... - -- - 

Lege privind respingerea Ordonantei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/1999 pentru completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvemului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale 

..... ::. 
12 ;modificări prin L. nr.. 379/2001 1111:. Of. nr 386/16 iul. 2001 . 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemului 
nr. 37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvemului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale 

modifică art. 14 aim . (5) şi (6) 

înlocuieşte sintagma "Fondul Proprietăţii 

de Stat" cu sintagma "Autoritatea pentru 
Privatizarea şi Administrarea 
Participaţiilor Statului" 

resp inge O. U. G. nr. 3/1999 

, înlocuieşte sintagrna "Fondul Proprietăţii 

de Stat" cu sintagma "Autoritatea pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaliilor 
Statului" 

13. odifatcri prin L. nr. 444/200 :
~.. .N 

m ` P '1  . ~ 'M. Of. nr. 409/24 iu[. 2001 rnodifică art. 14 alin. (4), (5) şi (7); abr~ogă 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemului O. U. G. nr. 150/1999 
nr. 251/2000 pentru modificarea art.14 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvemului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale 

.. ......... ... ... -_. --- .:.:~.~...:, :.: :.: .. .::e:. .. .~ ...: ~.a. .A ............ .. ....,~.... .. . .~..v..N . . . :.:~. .. - 
14 modificări prin L. nr. 548/200/ : M, Of. nr. 676/25 oct 2001 espinge O. U . nr. 150/1999 

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 150/1999 pentru modificarea art.14 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale 

...... ........,.:.>y:.v.::;: . . :..... :~... 
15 modificări .p~rin :: . . nr, 1 37/2002. .. .. ~ .. M.. ~Of. nr. 215/28 rnar. 2002... ~ abrrogă art.3 lit.a, c, k si 1, art.4 2, art. 6, .m. .~. . _ . .  r,...,.  ::...~.....~..... .. 

Lege privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 

16 modificări prin O.G. nr. 36/2004 M. Of. nr. 90/31 ian. 2004 
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 

aprobată cu modificări şi L. nr. 191/2004 M. Of. nr. 470/26 mai 2004 
completări prin 

art. 7, art.9 a/in. (2) şi (3), art. 13 alin. (4), 
art.14 alin. (1), (3), (4), (5), (6), (8) şi (9), 
art. 1 5_2, art. 19, art.31 alin. (2), (3), (4) şi 
(5), secţiunea I a cap. V2, art.32_2 
alin. (2), (3) şi (4), art.32_3, arAt.32_4, 
art.32_9 alin. (1), (2) şi (3), art.32_I0, 
art.32_I1, art.32 12, art.32 13 alin. (1) şi 
(3), art.32 14, art.32 15 alin. (2), 
art.32_17, art.32 18 aim . (2), art.32_19 
alin. (1) şi (3), art.32 21 alin. (1) şi (4), 
art.32 28, art.32 31, art.34 2 alin. (1) şi 
(2), art.34 3, art.34 4 alin. (1), (2) şi (3), 
art. 41 

abrogă art. 4_I alin. (2) lit b) 
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17 modificări prin L. nr.. 19112004 M. Of. nr. 470/2+6 mai 2004 ap^obă cu n2odificări 0G. nr. 36/2004 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2004 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind 
unele măsuri pentru accelerarea privatizării 

18 modificări prin O.U.G. nr. 26/2005 M. Of. nr. 296/8 apr. 2005 
Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea dispoziţiilor legale 
referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare 
restante 

aprobată cu modificări şi L. nr. 244/2005 M. Of. nr. 637/20 iul. 2005 
completări prin 

abrogă art. 4_I aim . (2) lit. c) 

19 modificări prin L. nr, 185/2005 M. Of. nr. 521/20 iun. 2005 abrogă art.34 
Lege pentru abrogarea art. 34 din Ordonanţa de urgen~ă a 
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale 

20 modificări prin L. nr. 244/2005 M. Of. nr. 637/20 iul. 2005 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la 
acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante 

21 modificări prin O.U.G. nr. 5012007 M. Of. nr. 387/7 iun. 2007 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgen~ă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale 

respinsă prin L. nr. 305/2007 M. Of. nr. 784/19 nov. 2007 

22 modificări ;prin L. nr.. 30512007 M. Of. nr. 784/19 nov. 2007 
Lege privind respingerea Ordonantei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale 

aprobă cu inodifică>^i şi completări O. U. G. 
nr. 26/2005 

rnodifică art. 3 lit. d), e) şi nz); 
introduce lit. o)-s) la art. 3, aim . (7)-(9) la 

art. 13 

respinge O. U. G. nr. 50/2007 

.. -- - - ... .. ... .. .. ..~ r .. .. ,:. _.. .. . . . ~...:..:. . v. . a: ..., .. . .
23 campletat prin L, nr. 129/2010 M ~'Jf. nr.. 453/2 iul.. .2010 intf oduce alin. (6)-(9) la ai t. 322 

Lege pentru completarea art. 32_2 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale 

- - - ........ ..................... ........... .,_.: .:.F.: ~.. rnk. 
24 modificări prin L. :nr, 91/2011 M Of. nr. 407/9 iun. 2011 

Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale 

modUică art. 3 lit. d) şi e), art. 42 

.uv: ....:. ... - :..: v........... .. . ... a .:........, .,: 
25 modif cări prin 0 , nr. 14/2014 M Of, nr. 618/22 aug. 2014 : Jnodifică art. 3 lit e), art. 42 alin. (1); 

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea iiztioduce art. 24 1 societăţilor — 

aprobată cu modificări şi L. nr. 75/2015 M. Of, nr. 252/15 apr. 2015 
completări prin 

.._. ......: . ..... ......... . .._ .. .................. .... ....... .... •:.~.:... W ~...: . ....... ... ..~. ...... ,.:~, ~..~. - .~:.:::.,.:.~;a.:......:: ~ .._. ...... ........ 
26 modificări prin L, nr, 75/2015 M, Of. nr. 252115 apr. 2015 apYobă O. G. nr 14/20i4 şi modifică art. 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 24_I alin. (1) partea intjroductivă; 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a introduce lit. d 1) la art. 3, art. 24 2 
Guvemului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor — 
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