
 

 

 
                                        PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                            CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
     Comisia pentru politică economică, 
                reformă şi privatizare 
       
       

                      Nr. 4c-1/222                                                                                                                                                                                                                                                                       
                      Nr. PL-x 287/2017 
                                                            

                                                                                                          Bucureşti, 04.10.2017 
 
 

      BIROULUI  PERMANENT  
                                                                       AL 

     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege                            
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea 
unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de 
acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la 
unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public 
de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, transmis spre dezbatere în fond,                  
în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL-x 287 din 18 septembrie 2017, înregistrată                  
sub nr. 4c-1/222 din 19 septembrie 2017, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

 
     PREŞEDINTE 
 

            Laurențiu NISTOR                                                      
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
     Comisia pentru politică economică, 
                reformă şi privatizare 
                           
       

                                                   Nr. 4c-1/222                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                           Nr. PL-x 287/2017 

                                                                                                                                                                Bucureşti, 04.10.2017 
                                                                                                                                                               

       RAPORT  
      asupra  

proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea 

unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni 
deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale 

 în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările                 

și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere                
în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                         
nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de 
acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice 
locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, 
transmis cu adresa nr. PL-x 287 din 18 septembrie 2017, înregistrată sub nr. 4c-1/222 din 19 septembrie 2017. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din                      
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Camera Deputaţilor                       
este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 12 septembrie 2017. 
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Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 629 din 3 august 2017, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă,                 
cu observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat favorabil inițiativa legislativă,                     
conform avizului nr. 4c-6/287 din 26 septembrie 2017.  

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                  
nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de 
acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în 
vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. 

Prin actul normativ se instituie posibilitatea ca transferul pachetelor de acțiuni deţinute de statul român la societăţile 
producătoare de agent termic către unităţile administraţiei publice locale să se facă cu titlu oneros și să se realizeze cu 
îndeplinirea cumulativă a unor condiții. Plata prețului acțiunilor se poate face integral, în termen de 30 de zile de la data 
semnării contractului sau în rate. Plata pachetului de acțiuni se poate face în maximum 5 ani, cu avans de minimum 30% din 
prețul acțiunilor.  

Totodată, ordonanţa de urgenţă a Guvernului prevede posibilitatea ca principalele elemente ale contractului de                       
vânzare-cumpărare prin care se va realiza transferul menționat mai sus să fie aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările                                   
și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din                                 
4 octombrie 2017.  

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi la dezbateri                
17 deputaţi. 

Potrivit reglementărilor art. 55 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările                                   
și completările ulterioare, la lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Energiei,                   
domnul secretar de stat Doru Vișan şi domnul consilier Cornel Bobâlcă. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate                     
de voturi (3 voturi împotrivă), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea 
Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de 
agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu 
energie termică în sistem centralizat,  cu amendamente admise, care sunt redate în Anexa ce face parte integrantă din 
prezentul raport.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
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                        PREŞEDINE                                                                                                                        SECRETAR   
                                                                                                                                                                                                                              

Laurențiu NISTOR                                                                                                                     Cornel ITU            
 
                                                                                                                                                                
      ANEXĂ 

 
AMENDAMENTE ADMISE: 

 
Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 61/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1. --------------------- LEGE 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea 
unor măsuri privind mandatarea 
Ministerului Energiei pentru transferul 
unor pachete de acţiuni deţinute de către 
statul român la societăţile producătoare de 
agent termic la unităţile administraţiei 
publice locale în vederea înfiinţării şi 
organizării serviciului public de alimentare 
cu energie termică în sistem centralizat 
 

Nemodificat.  

2. --------------------------- Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 61 din 4 august 2017 
pentru aprobarea unor măsuri privind 
mandatarea Ministerului Energiei pentru 
transferul unor pachete de acţiuni deţinute de 
către statul român la societăţile producătoare 
de agent termic la unităţile administraţiei 
publice locale în vederea înfiinţării şi 
organizării serviciului public de alimentare cu 
energie termică în sistem centralizat, 

Articol unic. ─ Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 61 din                     
4 august 2017 pentru 
aprobarea unor măsuri privind 
mandatarea Ministerului 
Energiei pentru transferul unor 
pachete de acţiuni deţinute de 
către statul român la societăţile 
producătoare de agent termic 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 61/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 648 din 7 august 2017. 
 

la unităţile administraţiei 
publice locale în vederea 
înfiinţării şi organizării 
serviciului public de 
alimentare cu energie termică 
în sistem centralizat, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 648 din 
7 august 2017, cu următoarea 
modificare: 
 
Autor: Comisia economică 

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru 
aprobarea unor măsuri privind mandatarea 
Ministerului Energiei pentru transferul 
unor pachete de acţiuni deţinute de către 
statul român la societăţile producătoare de 
agent termic la unităţile administraţiei 
publice locale în vederea înfiinţării şi 
organizării serviciului public de 
alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat 

Nemodificat. Nemodificat.  

4. Art. 1. ─ (1) Se mandatează                  
Ministerul Energiei să întreprindă toate 
demersurile necesare pentru transferul 
unor pachete de acţiuni deţinute de către 
statul român la societăţile producătoare de 
agent termic la unităţile administraţiei 
publice locale în vederea înfiinţării şi 
organizării serviciului public de 
alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat, potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

Art. 1. ─ (1) Nemodificat. Art. 1. ─ (1) Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 61/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

5.  
 
 
 
(2) Transferul pachetelor de acţiuni este 
cu titlu oneros şi se realizează cu 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
condiţii: 
 

 
 
 
 
(2) Nemodificat. 

- La articolul 1 alineatul (2),  
litera b) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
(2) Nemodificat. 

 

6. a) unitatea administrativ-teritorială să fi 
solicitat, pe baza hotărârii consiliului local 
sau a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, transferul pachetului de acţiuni 
deţinut de către statul român prin 
Ministerul Energiei la societăţile 
producătoare de agent termic; 
 

a) Nemodificat. a) Nemodificat.  

7. b) pot solicita transferul pachetelor de 
acţiuni unităţile administraţiei publice 
teritoriale pentru care nu a fost deschisă 
procedura de insolvenţă în condiţiile legii; 
 

b) Nemodificat. ,,b) pot solicita transferul 
pachetelor de acţiuni unităţile 
administraţiei publice locale 
pentru care nu a fost deschisă 
procedura de insolvenţă în 
condiţiile legii;" 
 
 Autor: Comisia economică 

Pentru folosirea 
corectă a 
terminologiei în 
domeniu.  

8. c) efectuarea unei analize                        
tehnico-economice care să cuprindă 
justificarea operaţiunii şi efectele acesteia; 
 

c) Nemodificat. c) Nemodificat.  

9. d) transferul se efectuează cu respectarea 
normelor naţionale şi europene în materie 
de ajutor de stat şi concurenţă; 

d) Nemodificat. d) Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 61/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

10. e) acordul creditorilor să fie exprimat în 
cazul în care acţiunile transferate sunt 
grevate de sarcini/garanţii, precum şi în 
cazul în care contractele de credit 
încheiate de societatea emitentă a 
acţiunilor stabilesc necesitatea unui astfel 
de acord în situaţia înstrăinării acţiunilor; 
 
 
 
 

e) Nemodificat. e) Nemodificat.  

11. f) preluarea de către unităţile 
administrativ-teritoriale şi a eventualelor 
obligaţii financiare rezultate din 
împrumuturile contractate sau garantate 
de stat ale respectivei societăţi 
producătoare de agent termic. 
 

f) Nemodificat. f) Nemodificat.  

12. Art. 2. ─  (1) Prin derogare de la 
prevederile art. 3 lit. e) şi art. 42 alin. (1) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor, aprobată prin                            
Legea nr. 44/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, unităţile 
administrativ-teritoriale pot depune oferte 
şi achiziţiona întreg pachetul de acţiuni 
deţinut de către statul român prin 
Ministerul Energiei la societăţile 
producătoare de agent termic potrivit                
art. 1. 
 

Art. 2. ─ (1) Nemodificat. Art. 2. ─ (1) Nemodificat.  

http://idrept.ro/00017706.htm�
http://idrept.ro/00019124.htm�
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 61/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
13. (2) În vederea realizării transferului 

prevăzut la art. 1, Ministerul Energiei va 
transmite, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute la art. 1 alin. (2) şi                         
art. 3 alin. (1), o ofertă de vânzare către 
unitatea administrativ-teritorială care a 
solicitat transferul. 
 

(2) Nemodificat. (2) Nemodificat.  

14. (3) Unităţile administrativ-teritoriale pot 
participa la operaţiunile de transfer 
prevăzute la art. 1 fără a depune 
documentele care să le ateste identitatea şi 
calitatea, prevăzute de dispoziţiile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
88/1997, aprobată prin                            
Legea nr. 44/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale                        
Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri 
pentru accelerarea privatizării, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a 
Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri 
pentru accelerarea privatizării, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 

(3) Nemodificat. (3) Nemodificat.  

15. Art. 3. ─  (1) Preţul de ofertă al pachetului 
de acţiuni va fi stabilit pe baza unui raport 
de evaluare de către un evaluator 

Art. 3. ─ (1) Nemodificat. Art. 3. ─ (1) Nemodificat.  

http://idrept.ro/00017706.htm�
http://idrept.ro/00019124.htm�
http://idrept.ro/00054463.htm�
http://idrept.ro/00017706.htm�
http://idrept.ro/00054463.htm�
http://idrept.ro/00056000.htm�
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 61/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
independent, atestat conform legii, ale 
cărui servicii se achiziţionează de 
Ministerul Energiei în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
 

16. (2) Vânzarea pachetului de acţiuni se 
realizează la valoarea cea mai mare dintre 
valoarea rezultată din raportul de evaluare 
şi valoarea nominală a pachetului de 
acţiuni rezultată prin aplicarea valorii 
nominale a acţiunii la numărul de acţiuni 
vândute. 

(2) Nemodificat. (2) Nemodificat.  

17. (3) Plata preţului acţiunilor se poate face 
integral, în termen de 30 de zile de la data 
semnării contractului sau în rate. Plata 
pachetului de acţiuni se poate face în 
maximum 5 ani, cu avans de minimum 
30% din preţul acţiunilor. 

(3) Nemodificat. (3) Nemodificat.  

18. (4) Transferul dreptului de proprietate 
asupra acţiunilor se realizează după cum 
urmează: 
 

(4) Nemodificat. (4) Nemodificat.  

19. a) în situaţia plăţii integrale a preţului, 
transferul se face la data creditării 
contului Ministerului Energiei cu suma 
reprezentând contravaloarea preţului 
acţiunilor vândute; 

a) Nemodificat. a) Nemodificat.  

20. b) în situaţia plăţii în rate a preţului, 
transferul se face la data creditării 
contului Ministerului Energiei cu suma 
reprezentând contravaloarea avansului din 
preţ. 
 

b) Nemodificat. b) Nemodificat.  



 

 10 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 61/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
21. (5) În situaţia plăţii în rate a pachetului 

acţiunilor, pentru garantarea diferenţei de 
preţ, unitatea administrativ-teritorială are 
obligaţia să constituie garanţii imobiliare 
şi/sau mobiliare, care să reprezinte cel 
puţin 120% din valoarea respectivă, sau 
ipotecă mobiliară asupra acţiunilor care 
fac obiectul contractului de                      
vânzare-cumpărare de acţiuni. 
 

(5) Nemodificat. (5) Nemodificat.  

22. (6) Valoarea garanţiilor imobiliare sau 
mobiliare, care se depun pentru garantarea 
diferenţei de preţ, se reevaluează, anual, 
iar în situaţia în care se constată de către 
Ministerul Energiei reducerea valorii 
acestora sub 120%, unitatea        
administrativ-teritorială are obligaţia 
reîntregirii acesteia, în termen de 30 de 
zile de la data constatării, sub sancţiunea 
rezoluţiunii contractului de                     
vânzare-cumpărare a acţiunilor. 

(6) Nemodificat. (6) Nemodificat.  

23. Art. 4. ─  Elementele principale ale 
contractului de vânzare-cumpărare prin 
care se realizează transferul prevăzut la 
art. 1 se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 
 

Art. 4. ─ Nemodificat. Art. 4. ─ Nemodificat.  

24. Art. 5. ─ În cazul în care prezenta 
ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel, 
sunt aplicabile transferului prevăzut la     
art. 1 prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin 
Legea nr. 44/1998, cu modificările şi 

Art. 5. ─ Nemodificat. Art. 5. ─ Nemodificat.  

http://idrept.ro/00017706.htm�
http://idrept.ro/00019124.htm�
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 61/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
completările ulterioare, ale                       
Legii nr. 137/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale 
normelor metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

 
 

http://idrept.ro/00054463.htm�
http://idrept.ro/00056000.htm�
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