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L E G E 
 
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 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 31 din  

29 ianuarie 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, 
adoptată în temeiul art. 1 pct. II.14 din Legea nr. 559/2003 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele 
modificări: 
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1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. – (1) După privatizarea-vânzarea de acţiuni şi majorare de 

capital - cu un investitor strategic/consorţiul de investitori a unui pachet de 
acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al 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, salariaţii, membrii consiliului de administraţie şi 
pensionarii cu ultimul loc de muncă la acestea, au dreptul să achiziţioneze 
acţiuni la societatea la care îşi desfăşoară activitatea până la limita de 10% 
din capitalul social,  la acelaşi preţ cu care au fost vândute acţiunile către 
investitorul strategic/consorţiul de investitori în cadrul procesului de 
privatizare. 

(2) După privatizarea - vânzare de acţiuni şi majorare de capital - 
cu un investitor strategic a unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din 
capitalul social al 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., Societatea Comercială „Electrica 
Transilvania Nord” - S.A.,  salariaţii, membrii consiliului de administraţie 
şi pensionarii cu ultimul loc de muncă la aceste societăţi comerciale şi la 
Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice -  
„Electrica” - S.A. au dreptul să achiziţioneze acţiuni până la limita de 10% 
din capitalul social,  la acelaşi  preţ cu care au fost vândute acţiunile către 
investitorul strategic în cadrul procesului de privatizare. 

(3) Vânzarea de către Ministerul Economiei şi Comerţului şi de 
către Societatea Comercială „Electrica” - S.A. a pachetului de acţiuni către 
salariaţii,  membrii consiliului de administraţie şi pensionarii de la  
societăţile comerciale  prevăzute la alin. (1) şi (2), se va efectua către 
aceştia prin intermediul asociaţiei salariaţilor, constituită conform legii, 
prin derogare de la prevederile art.1 din Ordonanţa de urgenţă a  
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, 
aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, 
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şi ale art.1 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 
privatizării, cu modificările şi completările ulterioare.” 
 
 
 

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
„Art. 2. – Majorarea capitalului social al societăţilor comerciale  

de distribuţie a gazelor naturale „Distrigaz Sud” - S.A. Bucureşti şi  
„Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mureş şi al   societăţilor comerciale filiale 
de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precedată de majorarea 
corespunzătoare a capitalului social al  Societăţii Comerciale de Distribuţie 
şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. cu valoarea terenurilor  
pentru care se eliberează certificatul de atestare a dreptului de proprietate, 
se va realiza la termenele stabilite de Ministerul Economiei şi Comerţului 
prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, prin derogare 
de la termenele prevăzute la art.12 din Legea nr. 137/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare.” 
 
 
 

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
„Art. 3. – Se autorizează Ministerul Economiei şi Comerţului prin 

Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi Societatea 
Comercială „Electrica” - S.A. să stabilească procedurile, termenele şi 
condiţiile pentru vânzarea directă a pachetului de acţiuni, prevăzut de lege, 
către salariaţii, membrii consiliului de administraţie şi pensionarii cu 
ultimul loc de muncă la  societăţile comerciale prevăzute la art.1.” 
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Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din  

24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) 
din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  SENATULUI 
 
 

Doru  Ioan Tărăcilă 
 
 
 
 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 
27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) 
din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Viorel  Hrebenciuc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bucureşti, 14 mai 2004 
Nr. 169 
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