
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea 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, precum şi a societăţilor comerciale 
filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice 

 
 
 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2002, cu modificările ulterioare, 

Guvernul României a aprobat mandatul Ministerului Industriei şi Resurselor în 
vederea realizării strategiei de privatizare a unor societăţi comerciale aflate în 
portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor, dispunând că privatizarea 
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” – S.A. 
Bucureşti, a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz 
Nord” – S.A. Târgu Mureş şi a unor societăţi comerciale filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice se va face în cadrul programului PSAL II convenit cu 
Banca Mondială, cu consultanţi internaţionali, prin oferirea de acţiuni către 
investitori strategici. 

Reglementarea condiţiilor de exercitare a dreptului angajaţilor Societăţii 
Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” – S.A. Bucureşti, ai 
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” – S.A. 
Târgu Mureş, ai Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei 
Electrice „Electrica” – S.A. şi ai 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., de 
achiziţionare de acţiuni la aceste societăţi, se impune având în vedere faptul că 
modalităţile şi condiţiile participării salariaţilor la privatizarea societăţilor 
comerciale (proceduri, mod de calcul a preţului acţiunilor, metode de vânzare, şi 
altele asemenea) sunt limitativ prevăzute în Legea nr. 137/2002 privind unele 
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măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Pentru realizarea în mod direct a transferului acţiunilor la societăţile 
comerciale menţionate către angajaţii societăţilor, se impune instituirea unei 
derogări de la prevederile Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin acordarea dreptului Ministerului Economiei şi 
Comerţului, respectiv Societăţii Comerciale „Electrica” – S.A. de a vinde direct 
către salariaţi pachetul de acţiuni la care aceştia au dreptul, din pachetul de acţiuni 
pe care Ministerul Economiei şi Comerţului, respectiv Societatea Comercială 
„Electrica” – S.A. îl va deţine în numele statului la aceste societăţi, după 
privatizare, în conformitate cu strategia aprobată de Guvernul României. 

Având în vedere caracterul special al privatizării Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” S.A. Bucureşti, a Societăţii 
Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” – S.A. Târgu Mureş 
şi a filialelor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, caracter generat atât de 
dimensiunile societăţilor şi complexitatea activităţilor acestora cât şi de importanţa 
strategică zonală a acestora pentru economia României, din perspectiva derulării cu 
celeritate şi în condiţii de eficienţă a privatizării societăţilor prezenta ordonanţă 
prevede ca realizarea majorării de capital cu valoarea terenurilor prevăzute la art. 
12 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, să se facă 
prin derogare de la termenele prevăzute de acest act normativ. 

Prin această măsură instituţia publică implicată urmăreşte: 
a) eliminarea unor posibile sincope în cadrul privatizării societăţilor 

comerciale menţionate, avându-se în vedere următoarele: 
- la momentul obţinerii fiecărui certificat de atestare a dreptului de 

proprietate societatea, prin administratorii ei, sau instituţia publică implicată au 
obligaţia înregistrării majorării capitalului social; 

- societăţile comerciale menţionate au încă numeroase terenuri pentru 
care procedura de emitere a certificatului de atestare a dreptului de proprietate este 
în curs de finalizare; 

- nu există şi, din raţiuni de ordin practic, nici nu se poate realiza o 
singură procedură sau o singură etapă de obţinere a acestor certificate pentru toate 
terenurile societăţilor comerciale menţionate anterior; 

b) asigurarea realizării privatizării societăţilor în termenele propuse şi 
convenite cu organismele internaţionale şi fluidizarea procesului de majorare a 
capitalului social cu valoarea terenurilor prin stabilirea unor termene concordante 
cu situaţia de fapt, dându-se o mai mare flexibilitate acestora, instituţia publică 
implicată, respectiv Ministerul Economiei şi Comerţului prin Oficiul Participaţiilor 



 3

Statului şi Privatizării în Industrie, fiind cea mai în măsură să stabilească aceste 
termene. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
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, precum şi a societăţilor 
comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice. 
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