
 

 

 

 

 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării  
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
Articol unic. - Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri 

pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

 
1. La articolul 3, litera d) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
,,d) active cu caracter social înseamnă bunuri sau ansambluri 

de bunuri din patrimoniul unei societăţi comerciale sau regii 
autonome, inclusiv cele rezultate din recepţia parţială a unor 
obiective de investiţii, fără darea în folosinţă sau punerea în 
funcţiune, de tipul: creşe, grădiniţe, cabinete medicale, dispensare, 
cămine de nefamilişti  sau blocuri de locuinţe, cantine, centrale sau 
puncte termice, şcoli sau grupuri şcolare de orice tip, baze sportive 
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şi de agrement, indiferent de tipul acestora, utilităţi de interes local 
sau zonal (canalizare, sisteme de alimentare cu apă, cu gaze şi cu 
energie electrică cu anexele aferente, drumuri, platforme, poduri, 
podeţe, rigole, lăcaşe de cult, cimitire, case parohiale, amenajări 
canale de gardă, precum şi amenajări protective contra              
inundaţiilor - canale, diguri şi amenajări de albii de râu) care nu 
aparţin domeniului public al statului sau al unei unităţi                  
administrativ-teritoriale, gospodării-anexe şi alte asemenea active, 
inclusiv dotările şi terenul necesar desfăşurării corespunzătoare 
de/unei activităţi în cadrul activului;” 

 
2. După litera l) a articolului 3 se introduce o nouă 

literă, litera m), cu următorul cuprins:  
 „m) alte bunuri materiale reprezintă mijloace fixe, obiecte 

de inventar şi alte bunuri care intră în componenţa celor enumerate 
la lit. d), care nu sunt şi nici nu pot fi transformate în active cu 
caracter social.” 

 
3. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 15. - (1) Societăţile comerciale la  care statul sau o 

autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar pot 
dispune înstrăinarea unor bunuri materiale sau a unor active cu 
caracter social, cu titlu gratuit şi cu prioritate către autorităţile 
administraţiei publice locale, precum şi către instituţii publice şi de 
cult sau vânzarea acestora către orice altă persoană fizică sau 
juridică interesată, cu excepţia celor care au fost revendicate în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 
în şedinţa din 19 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76                  
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 
PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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