
 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 la Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului       
nr. 39/2004 privind transferul pachetului de acţiuni şi al 
terenurilor deţinute de stat la Societatea Comercială 
„SERPLO” – S.A. în proprietatea privată a judeţului 
Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova
  
 Îmbunătăţirea mediului de afaceri din România reprezintă 
un obiectiv strategic pe perioada 2001 – 2003 al Programului de 
Guvernare, a cărui realizare implică adoptarea unor politici şi 
direcţii de acţiune care să asigure dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii fizice, stimularea investiţiilor de capital româneşti 
şi străine. 
 În scopul stimulării iniţiativelor realizate în parteneriat cu 
sectorul privat, a fost emisă Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 50/2003. 
 Înfiinţarea unui parc ştiinţific şi tehnologic în judeţul 
Prahova se înscrie în cadrul măsurilor privind restructurarea şi 
redresarea economico-financiară a unor companii naţionale, 
societăţi naţionale, regii autonome şi societăţi comerciale şi are 
consecinţe benefice asupra economiei judeţului, contribuind la 
crearea de urgenţă a noi locuri de muncă, reducerea şomajului, 
implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi tehnologice 
prin intermediul activităţilor economice desfăşurate, generatoare 
de venituri. 
 Pentru realizarea acestui obiectiv se impune promovarea 
actului normativ prin care se reglementează transferul pachetului 
de acţiuni şi a terenurilor deţinute de stat la Societatea 
Comercială „SERPLO” – S.A., cu sediul în comuna Bărcăneşti, 
sat Tătărani, judeţul Prahova, prin Agenţia Domeniilor Statului,  
în proprietatea privată a judeţului Prahova şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Prahova 
 Totodată se modifică poziţia „506” din anexa nr. 1 la 
Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale 
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ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la 
această poziţie s-a trecut eronat denumirea societăţii. 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a 
adoptat Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului            
nr. 39/2004 privind transferul pachetului de acţiuni şi al 
terenurilor deţinute de stat la Societatea Comercială    
„SERPLO” – S.A. în proprietatea privată a judeţului Prahova şi 
în administrarea Consiliului Judeţean Prahova 
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