PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor
comerciale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997
privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997,
aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3, literele d) şi e) vor avea următorul
cuprins:
„d) active înseamnă bunuri, ansambluri de bunuri sau investiţii
nefinalizate şi sistate, care pot fi separate şi organizate să
funcţioneze independent, distinct de restul activităţii persoanei
juridice, cum ar fi unităţi şi subunităţi de producţie, de comerţ sau
de prestări de servicii, secţii, ateliere, ferme, spaţii comerciale,
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spaţii de cazare sau de alimentaţie publică, spaţii pentru birouri sau
alte bunuri de acelaşi gen, inclusiv terenul destinat acestora,
precum şi alte terenuri din patrimoniul unei persoane juridice;
e)
cumpărător de acţiuni şi de active înseamnă orice
persoană fizică sau juridică, română sau străină, precum şi un grup
de două sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice, române
şi/sau străine, cu sau fără personalitate juridică, care formulează o
ofertă comună de cumpărare. Cumpărător al acţiunilor nu poate fi
o persoană juridică română de drept public sau o societate
comercială la care statul român ori o autoritate a administraţiei
publice locale deţine mai mult de 33% din totalul acţiunilor cu
drept de vot în adunarea generală a acţionarilor;”
2. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
„Art. 42. - (1) Instituţiile publice, regiile autonome şi
societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei
publice locale este acţionar nu au dreptul să participe la cumpărări
de acţiuni, sub sancţiunea nulităţii contractelor de
vânzare-cumpărare, sub rezerva prevederilor art. 3 lit. e).
(2) Regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul sau
o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar au dreptul
să participe la cumpărări de active în condiţiile prezentei ordonanţe
de urgenţă, ale normelor metodologice, cu respectarea prevederilor
în domeniul ajutorului de stat. Instituţiile publice au dreptul să
participe la cumpărări de active necesare desfăşurării în condiţii
optime a activităţii proprii.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din
Constituţia României, republicată.
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