
 

 
 

INLOCUIEŞTE RAPORTUL NR. 368 DIN 9.09.1997 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă  

nr. 30/1997 cu privire la reorganizarea regiilor autonome, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 125/19.06.1997 
 
  In urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 30/1997 cu privire la reorganizarea regiilor autonome, în şedinţele din 09.09.1997 şi 
24.09.1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
 

Nr. crt Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul  
propus şi adoptat de Comisie 

Autor 

Motivare 

 

0 1 2 3 
1 Art.1. - (3) Pe baza programelor de reorganizare prevăzute la 

alineatul precedent, autorităţile administraţiei publice centrale 
sau locale sub autoritatea cărora îşi desfăşoară activitatea regii 
autonome vor dispune, pentru fiecare dintre acestea prin acte 
administrative individuale  măsuri de reorganizare sau 
dizolvare şi lichidare prin vânzare de active, după caz. 

 
- Text Ordonanţă - 

   Se propune completarea şi reformularea textului alin.3 
art.1, după cum urmează: 
 Art.1. - (3) Pe baza programelor de reorganizare 
prevăzute la alineatul precedent, autorităţile administraţiei 
publice centrale sau locale sub autoritatea cărora îşi 
desfăşoară activitatea regii autonome vor dispune, pentru 
fiecare dintre acestea, măsuri de reorganizare prin acte 
administrative individuale cu excepţia activităţilor de 
interes naţional care se reglementează prin lege. 
Autor: deputat Hildegard Puwak 

  Reorganizarea include şi dizolvarea şi 
lichidarea. 

2 Art.2. - (1) După elaborarea programelor prevăzute la art.1 
alin.(2), regiile autonome care nu sunt supuse procedurii de 
dizolvare şi lichidare vor fi reorganizate ca societăţi 
comerciale, în formele prevăzute de lege la data reorganizării. 

 
- Text Ordonanţă - 

   Se propune eliminarea propoziţiei “care nu sunt supuse 
procedurii de dizolvare şi lichidare” din alin.1 al art.2 - 
rd.3 text iniţial. 
Autor: deputat Ionescu Gheorghe 

  Corelare cu art.1 (3). 

3 Art.2. - (2) Societăţile comerciale pe acţiuni rezultate în urma 
reorganizării regiilor autonome având ca obiect activităţi de 
interes public naţional vor fi denumite companii naţionale sau 
societăţi naţionale, după caz şi vor fi supuse procesului de 
privatizare. 
 

- Text Ordonanţă - 

   Se propune înlocuirea verbului “vor” - rd.4 cu verbul 
“pot” şi completarea finalului alineatului 2 al art. 2 cu 
cuvintele: “în condiţiile legii”. 
Autor: deputat Mihai Grigoriu 

   Pentru acurateţea textului. 
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4 Art.3. - (1) Regiile autonome pentru care, pe baza programelor 

prevăzute la art.1 alin. (2), s-a decis reorganizarea ca societăţi 
comerciale, vor putea fi devizate, în conformitate cu 
prevederile actului administrativ individual de reorganizare. 
 

- Text Ordonanţă - 

   Se propune completarea textului alin.1 al art.3, după 
cuvântul “comerciale” din rd.4 cu următoarea sintagmă: 
“sau prin excepţie ca regie”....şi textul curge în continuare. 
Autor: deputat Grigoriu Mihai 

   Concordanţă cu celelalte articole. 

5 Art.3. - (2) Societăţile comerciale rezultate în urma 
reorganizării regiilor autonome preiau drepturi şi obligaţii al 
regiilor autonome din divizarea cărora au rezultat, în limitele şi 
în condiţiile stabilite prin actele administrative individuale de 
reorganizare. 
 

- Text Ordonanţă - 

    Se propune introducerea cuvintelor: “transformarea sau” 
după prepoziţia “din” din rd. 4. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

  Se întâlnesc ambele situaţii. 

6 Art.4. - (1) Capitalul social iniţial al societăţilor comerciale 
rezultate în urma reorganizării regiilor autonome se stabileşte 
prin actul administrativ individual de reorganizare, cu avizul 
Ministerului Finanţelor, al ministerelor de resort şi/sau 
autorităţilor administraţiei publice locale, după caz şi se varsă 
integral la data constituirii lor. 
 

- Text Ordonanţă - 

     Se propune completarea primei părţi a textului cu 
sintagma: “evaluat după normele în vigoare”, textul 
reformulat fiind: 
 Art.4. - (1) Capitalul social iniţial al societăţilor 
comerciale, evaluat după normele în vigoare.....şi textul 
curge în continuare.  
Autor: deputat Hildegard Puwak 

    Punerea de acord a evidenţei financiar-
contabile pentru societăţile comerciale intrate 
sub incidenţa H.G. nr. 500/1994. 

7 Art. 6. - (1) Din sumele încasate efectiv pentru acţiunile sau 
părţile sociale vândute/cesionate, potrivit art. 5 alin. (2) din 
prezenta ordonanţă de urgenţă, o cotă de 20% se varsă la 
bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, iar o altă cotă 
de 20% se varsă la Fondul special de dezvoltare aflat la 
dispoziţia Guvernului, pentru a fi utilizată în conformitate cu 
prevederile art. 1 pct. 8 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 15/1997 pentru modificarea şi completarea 
Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 mai 
1997. 

    Se propune reformularea primei părţi a alin. 1 art. 6, 
astfel: 
 Art.6. - (1) Din sumele încasate efectiv pentru acţiunile 
sau părţile sociale vândute/cesionate, potrivit art. 5 alin. 
(2) din prezenta Ordonanţă de Urgenţă, în cazul 
societăţilor comerciale rezultate în urma reorganizării 
regiilor autonome locale, o cotă de 40% se varsă la bugetul 
local, în cazul companiilor naţionale şi societăţilor 
naţionale o cotă de 20% se varsă la bugetul de stat iar o 
altă cotă de 20% se varsă la Fondul special de dezvoltare. 
Autori: deputat Liviu Spătaru 
             deputat Hildegard Puwak 
             deputat Mihai Grigoriu 

   Este necesară mobilizarea mai accentuată a 
resurselor financiare pentru dezvoltarea 
infrastructurii locale. 

 
 
 

 
 
 

      
     Se propune reformularea textului  alin.7 al art. 6, după 
cum urmează: 

   
     Curtea de Conturi nu efectuează controale 
asupra societăţilor comerciale cu capital privat. 
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8 Art. 6. - (7) Controlul respectării destinaţiilor stabilite prin 

prezentul articol pentru sumele care se lasă, cu titlu gratuit, la 
dispoziţia societăţilor comerciale privatizate, se exercită de 
către Curtea de Conturi şi Ministerul Finanţelor. Orice 
constatare a nerespectării acestor destinaţii se comunică 
Ministerului Finanţelor, care va anula alocarea sumelor pentru 
societatea comercială respectivă, dispunând vărsarea acestora 
la bugetul de stat. 
 

- Text Ordonanţă - 

 Art. 6. - (7) Controlul respectării destinaţiilor stabilite 
prin prezentul articol pentru sumele care se lasă, cu titlu 
gratuit, la dispoziţia societăţilor comerciale privatizate, se 
exercită de Ministerul de Finanţe. Orice constatare a 
nerespectării acestor destinaţii va anula alocarea sumelor 
pentru societatea comercială respectivă, dispunând 
vărsarea acesteia la bugetul de stat. 
Autori: deputat Gheorghe Ionescu 
             deputat Traian Mihu 
 

9 Art. 6. - (8) Normele metodologice pentru determinarea, 
virarea şi efectuarea controlului respectării destinaţiei sumelor 
care se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţilor 
comerciale, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 
pentru accelerarea procesului de privatizare, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 100/1996, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 26 februarie 1996, se 
aplică în mod corespunzător regiilor autonome şi privatizate în 
conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 

- Text Ordonanţă - 

    Se propune introducerea în textul alin.8 al art. 6 după 
“Legea nr. 55/1995” din rândul 7 a sintagmei “şi 
Ordonanţei nr. 37/1997”. 
Autor: deputat Hildegard Puwak 

   Pentru mai buna precizare a textului. 

10 Art. 7. - (1) In cazul regiilor autonome care sunt dizolvate şi 
lichidate fără a se proceda la reorganizarea lor ca societăţi 
comerciale, sumele rezultate în urma vânzării activelor din 
patrimoniul lor se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele 
locale, după caz. Din sumele cuvenite bugetului de stat şi 
bugetelor locale, o cotă de 20% se varsă la Fondul special de 
dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului. 
 

- Text Ordonanţă - 

     Se propune reformularea alin. 1 art. 7, astfel: 
 Art. 7. - (1) In cazul regiilor autonome care prin 
programe de reorganizare sunt dizolvate şi lichidate fără a 
se proceda la reorganizarea lor ca societăţi comerciale, 
sumele rezultate în urma vânzării activelor din patrimoniul 
acestora, vor avea următoarea destinaţie: 
       a) pentru regiile autonome de interes naţional sumele 
se varsă la Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia 
Guvernului pentru stimularea întreprinderilor mici şi 
mijlocii, pe programe; 
        b) pentru regiile autonome de interes local, o cotă de 
20% se varsă la Fondul special de dezvoltare aflat la 
dispoziţia Guvernului iar cota de 80% se face venit la 
bugetul local. 
Autori: deputat Hildegard Puwak 
             deputat Mircea Coşea 

    Măsurile de sprijinire ale întreprinderilor mici 
şi mijlocii, vor duce la revigorarea acestora. 

11 Art. 8. - (2) In cazul regiilor autonome de interes naţional sau  Se propune eliminarea şi păstrarea textului din Ordonanţă.  
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cu specific deosebit, care se reorganizează în conformitate cu 
prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul prevăzut 
la alineatul precedent poate fi prorogat, prin hotărâre a 
Guvernului, cu cel mult 2 ani. 

12 Art.10. - (3) Actul administrativ individual prin care se 
dispune reorganizarea sau dizolvarea şi lichidarea unei regii 
autonome va prevede societatea comercială ori autoritatea care 
se substituie regiei autonome în litigiile în curs în care aceasta 
a avut calitatea de parte. 

    Se propune eliminarea din textul alin.3 al art.10 a 
cuvintelor: “sau dizolvarea şi lichidarea” din rd.3. 
Autor: deputat Traian Mihu 

  Pentru corelarea textului cu prevederile 
celorlalte articole. 

13 Art.12. Sunt exceptate de aplicarea prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă Regia Autonomă “MONITORUL 
OFICIAL”, Regia Autonomă “LOTERIA NAţIONALĂ”, 
Regia Autonomă “IMPRIMERIA NAţIONALĂ” Regia 
Autonomă “MONETĂRIA STATULUI” şi Regia Autonomă 
“MULTIPRODUCT”. 

- Text Ordonanţă - 

    Se propune completarea în finalul textului art.12 cu 
sintagma: “precum şi alte regii care constituie monopol 
natural de interes strategic sau anumite servicii publice de 
interes naţional”. 
Autor: deputat Leonard Cazan 

    Protejarea acestor activităţi de interes 
naţional.    

 
 
 
 
 In cursul dezbaterii în Comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 
 
 

Nr. crt Articolul iniţial Amendamentu propus şi neacceptat 
Autor 

Motivaţia respingerii 
 

0 1 2 3 
1 Art.2. - (1) După elaborarea programelor prevăzute la art.1 

alin.(2), regiile autonome care nu sunt supuse procedurii de 
dizolvare şi lichidare vor fi reorganizate ca societăţi 
comerciale, în formele prevăzute de lege la data 
reorganizării. 
 

- Text Ordonanţă - 
 

  Textul propus: 
 
Art.2. - (1) După elaborarea programelor prevăzute la art.1 
alin.(2), regiile autonome care nu sunt supuse procedurii de 
dizolvare şi lichidare vor fi reorganizate ca regii autonome 
sau societăţi comerciale în formele prevăzute de lege la data 
reorganizării. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

   Este regăsit în mod implicit în textul 
celorlalte articole din lege. 

2 Art. 2. - (2) Societăţile comerciale pe acţiune rezultate în 
urma reorganizării regiilor autonome având ca obiect 

 Se propune reformularea şi completarea textului art. 2 
alin.2, astfel: 

  Aceast amendament, în principiu, este 
regăsit în textul reformulat al art.12. 
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activităţi de interes public naţional vor fi denumite 
companii naţionale sau societăţi naţionale, după caz şi vor 
fi supuse procesului de privatizare. 
 

- Text Ordonanţă - 

 Art. 2. - (2) In urma reorganizării regiilor autonome având 
ca obiect activităţi de interes public naţional vor rezulta 
societăţi comerciale denumite companii naţionale sau 
societăţi naţionale, care vor fi supuse procesului de 
privatizare şi în cazuri excepţionale regii autonome. 
Autor: deputat Leonard Cazan 

3 Art. 5. - (1) Acţiunile emise de societăţile comerciale 
rezultate în urma reorganizării regiilor autonome, sau părţile 
sociale la aceste societăţi la aceste societăţi comerciale, sunt 
proprietate a statului sau a autorităţilor administraţiei 
publice locale, după caz, iar drepturile şi obligaţiile 
acţionarilor/asociaţilor sunt exercitate după cum urmează: 
    a) de către ministerele de resort, în cazul companiilor 
naţionale sau societăţilor naţionale; 
 

- Text Ordonanţă - 

    Se propune înlocuirea cuvintelor “societăţilor naţionale” 
cu  “regiilor autonome” . 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

    Nu se alinează cu modificările 
anterioare. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iuliu Vida 


