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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind unele m„suri pentru privatizarea societ„˛ilor comerciale filiale de distribu˛ie
∫i furnizare a energiei electrice îElectrica Dobrogea“ — S.A. ∫i îElectrica Banat“ — S.A.,
precum ∫i unele m„suri pentru reglementarea activit„˛ilor societ„˛ilor comerciale
din domeniul distribu˛iei de energie electric„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
CAPITOLUL I
Cadrul juridic al privatiz„rii. Defini˛ii
Art. 1. — Prezenta lege stabile∫te cadrul juridic pentru
finalizarea privatiz„rii ∫i pentru Óndeplinirea unor condi˛ii Ón

vederea transferului dreptului de proprietate asupra
ac˛iunilor reprezent‚nd 51% din capitalul social al fiec„reia
dintre societ„˛ile comerciale filiale de distribu˛ie ∫i furnizare
a energiei electrice îElectrica Dobrogea“ — S.A. ∫i
îElectrica Banat“ — S.A.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.198/15.XII.2004

Art. 2. — Œn sensul prezentei legi, expresiile folosite au
urm„toarele semnifica˛ii:
1. contractul de privatizare — contract de privatizare
Óncheiat Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului
nr. 1.000/2004 privind unele m„suri pentru derularea ∫i
finalizarea privatiz„rii ∫i modificarea ∫i completarea
Strategiei de privatizare a societ„˛ilor comerciale filiale de
distribu˛ie ∫i furnizare a energiei electrice îElectrica
Dobrogea“ — S.A. ∫i îElectrica Banat“ — S.A., Ómpreun„
cu actul adi˛ional la statutul societ„˛ii comerciale, contractul
de concesiune, contractul de escrow ∫i toate anexele la
aceste documente;
2. valoarea de ajustare (Societatea Comercial„ Filiala de
Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice îElectrica Banat“ —
S.A.) — 51% din diferen˛a aritmetic„ dintre Óndatorarea
net„ (pozi˛ia financiar„ net„) la finalizare (perfectare) ∫i
suma de 36.200.000 euro, reprezent‚nd Óndatorarea net„
(pozi˛ia financiar„ net„) avut„ Ón vedere la data semn„rii
contractelor de privatizare;
3. valoarea de ajustare (Societatea Comercial„ Filiala de
Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice îElectrica
Dobrogea“ — S.A.) — 51% din diferen˛a aritmetic„ dintre
Óndatorarea net„ (pozi˛ia financiar„ net„) la finalizare
(perfectare) ∫i suma de 39.800.000 euro, reprezent‚nd
Óndatorarea net„ (pozi˛ia financiar„ net„) avut„ Ón vedere la
data semn„rii contractelor de privatizare;
4. Óndatorarea net„ (pozi˛ia financiar„ net„) a societ„˛ii la
orice dat„ — echivalentul Ón euro la o rat„ medie de
schimb euro-leu ce reprezint„ media aritmetic„ a valorilor
corespunz„toare ratei de schimb euro-leu, comunicat„ zilnic
de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei pentru o perioad„ de
30 de zile anterioar„ unei asemenea date, a sumei
aritmetice (Ón lei) a:
a) tuturor datoriilor, Ómprumuturilor ∫i acordurilor de
finan˛are ale societ„˛ii comerciale cu orice ter˛„ persoan„
(chiar dac„ sunt contracte Óncheiate prin Societatea
Comercial„ de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice
îElectrica“ — S.A., denumit„ Ón continuare Societatea
Comercial„ îElectrica“ — S.A.) ∫i orice parte interesat„,
incluz‚nd, f„r„ a se limita la alocarea datoriilor financiare
de c„tre agen˛ii ale Guvernului Rom‚niei sau ale Societ„˛ii
Comerciale îElectrica“ — S.A., ∫i orice acorduri de
finan˛are determinate de contracte cu furnizorii;
b) tuturor acordurilor de ree∫alonare a datoriilor
Óncheiate de societate cu orice ter˛„ persoan„ (chiar dac„
sunt contracte Óncheiate prin Societatea Comercial„
îElectrica“ — S.A.) ∫i orice parte interesat„;
c) tuturor acelor datorii restante incluz‚nd, f„r„ a se
limita la datorii fiscale, datorii c„tre orice ter˛„ persoan„
(chiar dac„ sunt contracte Óncheiate prin Societatea
Comercial„ îElectrica“ — S.A.) ∫i orice parte interesat„;
d) oric„ror depozite pl„tite anticipat, avansuri sau pl„˛i
anticipate primite de la clien˛i ∫i oric„rei sume pentru
crean˛e pl„tite ori compensate Ónainte de scaden˛a ini˛ial„
de c„tre mari consumatori industriali, ce nu rezult„ din
activitatea curent„; activitatea curent„ este definit„ ca plat„
sau compensare efectuat„ cu mai devreme de 3 zile
lucr„toare Ónainte de data scaden˛ei ini˛iale;
e) mai pu˛in acele sume Ón numerar ∫i echivalent de
numerar de˛inute de societate;
f) mai pu˛in o sum„ egal„ cu investi˛iile de capital Ón
mijloace fixe angajate de societate Ón anul 2004 ∫i care, Ón
vederea determin„rii tarifului de distribu˛ie, va fi ad„ugat„
la pre˛ul de cump„rare Ón calcularea bazei de active
reglementate.
Atunci c‚nd se face referire la elementele de mai sus,
acestea vor include sumele principale, datorate sau
acumulate la o anumit„ dat„, dob‚nzile ∫i orice sume
aferente, datorate sau acumulate la acea dat„;

5. partea interesat„ — oricare dintre urm„toarele:
a) orice afiliat;
b) orice ac˛ionar semnificativ; se consider„ ac˛ionar
semnificativ proprietarul Ónregistrat sau beneficiarul cunoscut
a mai mult de 5 procente din drepturile de vot Ón
societate;
c) orice entitate ac˛ion‚nd Ón beneficiul salaria˛ilor;
d) conducerea societ„˛ii — persoanele care sunt
responsabile pentru Óndeplinirea obiectivelor societ„˛ii ∫i
care au autoritatea de a stabili politica de ac˛iune ∫i de a
lua decizii prin care se urm„re∫te Óndeplinirea acestor
obiective. Œn mod obi∫nuit, conducerea include urm„toarele
categorii: membrii consiliului de administra˛ie, directorul
executiv, directorii opera˛ionali responsabili de principalele
ac˛iuni Ón leg„tur„ cu activitatea (cum ar fi v‚nz„ri,
administrare sau financiar), precum ∫i alte persoane care
Óndeplinesc func˛ii similare Ón adoptarea politicii de ac˛iune,
potrivit fi∫ei postului;
e) membrii de familie apropia˛i ai ac˛ionarilor
semnificativi ∫i ai membrilor conducerii societ„˛ii. Membrii
de familie apropia˛i includ rudele p‚n„ la gradul al patrulea
inclusiv.
Art. 3. — Se aprob„ contractul de privatizare av‚nd ca
obiect v‚nzarea-cump„rarea unui num„r de 5.424.538 de
ac˛iuni existente, reprezent‚nd 24,62% din capitalul social
existent, ∫i subscrierea ∫i emiterea Ón cadrul unei opera˛iuni
de majorare a capitalului social a unui num„r de
11.863.952 de ac˛iuni nou-emise, reprezent‚nd 35% din
capitalul social majorat, la Societatea Comercial„ Filiala de
Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice îElectrica
Dobrogea“ — S.A. ∫i contractul de privatizare av‚nd ca
obiect v‚nzarea-cump„rarea unui num„r de 7.416.976 de
ac˛iuni existente, reprezent‚nd 24,62% din capitalul social
existent, ∫i subscrierea ∫i emiterea Ón cadrul unei opera˛iuni
de majorare a capitalului social a unui num„r de
16.221.593 de ac˛iuni nou-emise, reprezent‚nd 35% din
capitalul social majorat, la Societatea Comercial„ Filiala de
Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice îElectrica Banat“ —
S.A., semnate Óntre Societatea Comercial„ îElectrica“ —
S.A. ∫i Enel S.p.A., a c„ror Óncheiere a fost aprobat„ prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.000/2004.
Art. 4. — Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, prin Oficiul
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, ∫i
Societatea Comercial„ îElectrica“ — S.A. sunt Ómputernicite
s„ duc„ la Óndeplinire mandatul privind finalizarea
tranzac˛iilor de privatizare a societ„˛ilor comerciale filiale de
distribu˛ie ∫i furnizare a energiei electrice îElectrica
Dobrogea“ — S.A. ∫i îElectrica Banat“ — S.A., potrivit
termenilor ∫i condi˛iilor din contractele de privatizare,
acordat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.000/2004.
Art. 5. — (1) Pre˛ul ac˛iunilor v‚ndute se ajusteaz„ cu
valoarea de ajustare pentru a reflecta diferen˛a dintre
Óndatorarea net„ (pozi˛ia financiar„ net„) a societ„˛ii
comerciale la data transferului dreptului de proprietate
asupra ac˛iunilor ∫i Óndatorarea net„ (pozi˛ia financiar„
net„) avut„ Ón vedere la data semn„rii contractelor de
privatizare.
(2) Nivelul de Óndatorare la data transferului dreptului de
proprietate asupra ac˛iunilor care fac obiectul tranzac˛iei de
privatizare c„tre Enel S.p.A. se raporteaz„ la o rat„ de
schimb euro-leu care reprezint„ media aritmetic„ a valorilor
corespunz„toare ratei de schimb euro-leu, comunicat„ zilnic
de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei pentru o perioad„ de
30 de zile anterioar„ datei transferului dreptului de proprietate.
CAPITOLUL II
M„suri pentru finalizarea privatiz„rii
Art. 6. — (1) Se Ómputernice∫te Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, prin Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii
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Ón Industrie, s„ garanteze Óndeplinirea de c„tre Societatea
Comercial„ îElectrica“ — S.A. a obliga˛iilor de desp„gubire
pentru eventualele prejudicii suferite de Enel S.p.A., Ón
calitate de cump„r„tor, ∫i datorate ca urmare a Ónc„lc„rii
declara˛iilor ∫i garan˛iilor Societ„˛ii Comerciale îElectrica“ —
S.A., Ón calitate de v‚nz„tor, prev„zute Ón contractele de
privatizare, Ón limita a 50% din pre˛ul pl„tit de Enel S.p.A.
pentru ac˛iunile care au f„cut obiectul v‚nz„rii, conform
urm„torului mecanism:
a) preten˛ia de desp„gubire, Ón condi˛iile prev„zute Ón
contractul de privatizare, va fi notificat„ de c„tre
cump„r„tor v‚nz„torului ∫i Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, prin Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii
Ón Industrie, Ón termen de 36 de luni de la data transferului
dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor care fac obiectul
v‚nz„rii c„tre Enel S.p.A., Ónainte de Ónaintarea preten˛iei
spre solu˛ionare cur˛ii de arbitraj;
b) Ón cazul Ón care a fost angajat„ r„spunderea pentru
prejudicii suferite de Enel S.p.A., Ón calitate de cump„r„tor,
ca urmare a Ónc„lc„rii declara˛iilor ∫i garan˛iilor din
contractele de privatizare, prin pronun˛area unei decizii
arbitrale definitive ∫i executorii Ón favoarea acestuia,
cump„r„torul va comunica o copie a deciziei arbitrale
definitive ∫i executorii la Societatea Comercial„ îElectrica“ —
S.A. ∫i la Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, prin Oficiul
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie;
c) Ón cazul Ón care Enel S.p.A. nu recupereaz„
prejudiciul suferit, Ón cuantumul stabilit prin decizia arbitral„
definitiv„ ∫i executorie de la Societatea Comercial„
îElectrica“ — S.A., aceasta va notifica Societ„˛ii Comerciale
îElectrica“ — S.A. ∫i Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,
prin Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie,
cu privire la cuantumul prejudiciului r„mas neacoperit;
d) Ón termen de 30 de zile de la notificare, Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului, prin Oficiul Participa˛iilor Statului
∫i Privatiz„rii Ón Industrie, va depune toate diligen˛ele Ón
vederea determin„rii Óndeplinirii obliga˛iei de c„tre
Societatea Comercial„ îElectrica“ — S.A.;
e) dac„, Ón urma diligen˛elor depuse conform prevederilor
lit. d), Societatea Comercial„ îElectrica“ — S.A. nu
pl„te∫te intregral suma stabilit„ prin decizia arbitral„
definitiv„ ∫i executorie, Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului,
prin Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie,
va duce la Óndeplinire obliga˛ia de plat„, prin Societatea
Comercial„ îElectrica“ — S.A., c„tre cump„r„tor a sumelor
nepl„tite de aceasta, Ón termen de 30 de zile lucr„toare de
la expirarea termenului prev„zut la lit. d), printr-un cont
special deschis Ón acest scop de c„tre Societatea
Comercial„ îElectrica“ — S.A., din care se vor putea
efectua pl„˛i numai cu acordul Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, prin Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii
Ón Industrie;
f) Ón cazul Ón care, ca urmare a reorganiz„rii, lichid„rii,
falimentului sau bloc„rii conturilor, Societatea Comercial„
îElectrica“ — S.A. este Ón imposibilitate de plat„, Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului, prin Oficiul Participa˛iilor Statului
∫i Privatiz„rii Ón Industrie, va duce la Óndeplinire obliga˛ia
de garantare, Ón baza deciziei arbitrale definitive ∫i
executorii pronun˛ate Ón favoarea Enel S.p.A., prin plata din
contul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, prin Oficiul
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, direct Ón
contul Enel S.p.A., Ón termen de 30 de zile lucr„toare de
la expirarea termenului prev„zut la lit. d).
(2) Modalitatea prin care Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, prin Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii
Ón Industrie, va recupera ulterior de la Societatea
Comercial„ îElectrica“ — S.A. sumele puse la dispozi˛ie
acesteia pentru plata desp„gubirilor datorate cump„r„torului
sau pl„tite direct acestuia se stabile∫te prin hot„r‚re a
Guvernului.
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Art. 7. — (1) Œncep‚nd cu anul 2005, la capitolul
cheltuieli al bugetului de venituri ∫i cheltuieli al Oficiului
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie se va
prevedea o nou„ categorie, denumit„ îCheltuieli aferente
desp„gubirilor pentru prejudicii suferite de Enel S.p.A., Ón
calitate de cump„r„tor, datorate ca urmare a Ónc„lc„rii de
c„tre Societatea Comercial„ îElectrica“ — S.A. a
declara˛iilor ∫i garan˛iilor contractuale.
(2) Dup„ aprobarea prin hot„r‚re a Guvernului a
bugetului de venituri ∫i cheltuieli al Oficiului Participa˛iilor
Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, sumele prev„zute la
categoria de cheltuieli prev„zut„ la alin. (1) se vor utiliza
pentru plata eventualelor desp„gubiri care urmeaz„ s„ fie
pl„tite de c„tre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, prin
Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, Ón
situa˛ia Ón care Societatea Comercial„ îElectrica“ — S.A.
va fi Ón imposibilitatea de a-∫i achita obliga˛iile de plat„
c„tre Enel S.p.A.
Art. 8. — Œn scopul constituirii surselor necesare
Óndeplinirii obliga˛iilor de plat„ a desp„gubirilor pentru
prejudicii suferite de Enel S.p.A., datorate, ca urmare a
Ónc„lc„rii declara˛iilor ∫i garan˛iilor date de Societatea
Comercial„ îElectrica“ — S.A., din veniturile Óncasate de
Societatea Comercial„ îElectrica“ — S.A. din v‚nzarea
ac˛iunilor societ„˛ilor comerciale filiale de distribu˛ie ∫i
furnizare a energiei electrice îElectrica Dobrogea“ — S.A.
∫i îElectrica Banat“ — S.A., Societatea Comercial„
îElectrica“ — S.A. va constitui un depozit Ón valoare egal„
cu plafonul de garantare de 50% din pre˛ul pl„tit de
Enel S.p.A. pentru ac˛iunile ce au f„cut obiectul v‚nz„rii.
Art. 9. — (1) Societ„˛ile comerciale filiale de distribu˛ie
∫i furnizare a energiei electrice îElectrica Dobrogea“ —
S.A. ∫i îElectrica Banat“ — S.A. cesionez„ c„tre
Societatea Comercial„ îElectrica“ — S.A., cu titlu de
plat„ a datoriilor scadente c„tre Societatea Comercial„
îElectrica“ — S.A., dreptul la Óncasarea sumelor rezultate
ca urmare a lans„rii emisiunilor titlurilor de stat de c„tre
Ministerul Finan˛elor Publice, Ón conformitate cu prevederile
art. 7 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 37/2004
privind m„suri de diminuare a arieratelor din economie, cu
complet„rile ulterioare, aprobat„ prin Legea nr. 358/2004.
(2) Diferen˛a dintre valoarea nominal„ a ac˛iunilor
rezultate Ón urma conversiei crean˛ei Societ„˛ii Comerciale
îElectrica“ — S.A. la Societatea Comercial„ îCombinatul
Siderurgic Re∫i˛a“ — S.A., Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului
nr. 1.280/2001 privind acordarea unor facilit„˛i Societ„˛ii
Comerciale îC.S.R.“ — S.A. Re∫i˛a, ∫i suma rezultat„ din
valorificarea acestora, Ónregistrat„ la furnizorul de utilit„˛i
Societatea Comercial„ îElectrica“ — S.A., va fi acoperit„
din sumele Óncasate de Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului din recuperarea crean˛elor comerciale
preluate conform art. 6 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 37/2004, cu complet„rile ulterioare.
(3) Œn situa˛ia Ón care nu se recupereaz„ integral
diferen˛a prev„zut„ la alin. (2), suma r„mas„ va fi
acoperit„ din sumele virate de institu˛iile publice implicate
Ón Trezoreria Statului, din veniturile din privatizare.
(4) Suma r„mas„ dup„ acoperirea diferen˛elor prev„zute
la alin. (2) se vireaz„ de c„tre Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului Ón contul curent general al
Trezoreriei Statului ∫i va fi utilizat„ Ón conformitate cu
prevederile art. 9 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 37/2004, cu complet„rile ulterioare.
Art. 10. — Ca urmare a anul„rii obliga˛iilor de plat„ ale
Societ„˛ii Comerciale îElectrica“ — S.A. c„tre Fondul de
risc pentru Ómprumuturi interne ∫i externe garantate de
stat, conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 116/2003 privind privatizarea Societ„˛ii Comerciale
îSiderurgica“ — S.A. Hunedoara, aprobat„ cu modific„ri
prin Legea nr. 270/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
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ulterioare, se anuleaz„ de c„tre Societatea Comercial„
îElectrica“ — S.A. obliga˛iile de plat„ Ón cuantum de
148,3 miliarde lei ale Societ„˛ii Comerciale Filiala de
Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice îElectrica Banat“ —
S.A. ∫i, respectiv, Ón cuantum de 72,8 miliarde lei ale
Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a
Energiei Electrice îElectrica Dobrogea“ — S.A.
Art. 11. — Dob‚nzile, major„rile de Ónt‚rziere ∫i
penalit„˛ile datorate pentru Ónt‚rzierea pl„˛ii c„tre furnizorii
de energie electric„ ∫i de servicii de transport a
contravalorii energiei electrice achizi˛ionate de c„tre
Societatea Comercial„ îElectrica“ — S.A. Ón numele
societ„˛ilor comerciale filiale de distribu˛ie ∫i furnizare a
energiei electrice îElectrica Banat“ — S.A. ∫i îElectrica
Dobrogea“ — S.A., precum ∫i de c„tre acestea Ón nume
propriu, p‚n„ la data transferului dreptului de proprietate
asupra ac˛iunilor c„tre Enel S.p.A., se anuleaz„. Œn mod
corespunz„tor se anuleaz„ dob‚nzile, major„rile de Ónt‚rziere
∫i penalit„˛ile datorate pentru Ónt‚rzierea la plat„ a
contravalorii cantit„˛ilor de energie electric„ furnizate de
Societatea Comercial„ îElectrica“ — S.A. c„tre societ„˛ile
comerciale filiale de distribu˛ie ∫i furnizare a energiei electrice
îElectrica Banat“ — S.A. ∫i îElectrica Dobrogea“ — S.A.
Art. 12. — (1) Se mandateaz„ Ministerul Finan˛elor
Publice ∫i Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului s„ negocieze
cu Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
acordarea unei garan˛ii par˛iale de risc prin care s„ se
garanteze, pe o perioad„ de 5 ani de la data transferului
dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor ce fac obiectul
contractelor de privatizare, Ón numele ∫i Ón contul statului
rom‚n, p‚n„ la limita sumei de 60 milioane euro, precum
∫i dob‚nzile ∫i alte costuri aferente — riscurile decurg‚nd
din modificarea, abrogarea cadrului de reglementare,
neaplicarea sau aplicarea incorect„ a reglement„rilor
privitoare la distribu˛ia de energie electric„ adoptate de
Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón domeniul
Energiei. Rezultatul negocierilor va fi aprobat conform
prevederilor legale Ón vigoare.
(2) Œn scopul acoperirii riscurilor legate de garan˛ia
par˛ial„ de risc, decurg‚nd din modificarea, abrogarea
cadrului de reglementare, neaplicarea sau aplicarea
incorect„ a reglement„rilor privitoare la distribu˛ia de
energie electric„ avute Ón vedere de Autoritatea Na˛ional„
de Reglementare Ón domeniul Energiei, Ministerul Finan˛elor
Publice va re˛ine Ón cont distinct, pe o perioad„ de 5 ani
de la data transferului dreptului de proprietate asupra
ac˛iunilor ce fac obiectul contractelor de privatizare,
echivalentul sumei de 60 milioane euro din veniturile
Óncasate de la institu˛iile implicate Ón procesul de privatizare
Ón condi˛iile art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare ∫i
din valorificarea activelor bancare neperformante.
(3) Suma prev„zut„ la alin. (2) este purt„toare de
dob‚nd„, se re˛ine cu prioritate din veniturile Óncasate din
privatizare, Óncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei
legi, ∫i se determin„ pe baza cursului valutar valabil la
data transferului dreptului de proprietate.
(4) Data transferului dreptului de proprietate se va
notifica Ministerului Finan˛elor Publice de c„tre Societatea
Comercial„ îElectrica“ — S.A.
(5) Œn scopul constituirii sumei prev„zute la alin. (2),
Ministerul Finan˛elor Publice va re˛ine at‚t veniturile de la
institu˛iile implicate Ón procesul de privatizare Óncasate Ón
lei, c‚t ∫i pe cele Óncasate Ón valut„, care vor fi
transformate Ón lei Ón termen de 5 zile lucr„toare de la
Óncasare.
(6) Dob‚nda calculat„ pentru disponibilit„˛ile din contul
distinct se va situa la nivelul dob‚nzilor achitate pentru
disponibilit„˛ile p„strate la Trezoreria Statului ∫i va fi
utilizat„ pentru acoperirea riscurilor prev„zute la alin. (2).

CAPITOLUL III
Unele m„suri pentru reglementarea activit„˛ii societ„˛ilor
comerciale din domeniul distribu˛iei de energie electric„
Art. 13. — (1) Bunurile aferente infrastructurii tehnicoedilitare afectate activit„˛ii de iluminat public, Ónregistrate Ón
patrimoniul societ„˛ilor comerciale filiale de distribu˛ie ∫i
furnizare a energiei electrice, sunt proprietatea acestora.
Folosin˛a acestor bunuri de c„tre un operator autorizat s„
desf„∫oare serviciul de iluminat public la nivelul unei unit„˛i
administrativ-teritoriale se va face prin delimitare
patrimonial-contabil„, Ón scopul determin„rii tarifelor stabilite
prin regulamentele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„, Ón
termenii ∫i Ón condi˛iile negociate direct de c„tre operatorul
autorizat cu proprietarul acestor bunuri.
(2) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare
afectate activit„˛ii de iluminat public, altele dec‚t cele
prev„zute la alin. (1), urmeaz„ regimul propriet„˛ii stabilit la
art. 3 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2003
privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor de iluminat
public, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 475/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 14. — (1) La Óncetarea contractului de concesiune
a serviciului de distribu˛ie a energiei electrice, concesionarul
va transfera ∫i concedentul va prelua dreptul de proprietate
asupra bunurilor din proprietatea concesionarului, care sunt
utilizate ∫i sunt necesare pentru Óndeplinirea concesiunii,
precum ∫i orice alte drepturi asociate utiliz„rii acestor
bunuri, Ón schimbul pl„˛ii unei compensa˛ii care are drept
referin˛„ valoarea recunoscut„ de autoritatea de
reglementare, Ón scopul stabilirii tarifului de distribu˛ie a
energiei electrice Ón anul Ón care se realizeaz„ transferul
dreptului de proprietate.
(2) Œn orice contracte Óncheiate de concesionar, pentru
dob‚ndirea oric„ror drepturi asociate utiliz„rii bunurilor care
fac obiectul transferului dreptului de proprietate conform
prevederilor alin. (1), concesionarul va include clauze ce
permit ∫i faciliteaz„ transferul unor astfel de drepturi c„tre
concedent.
(3) Concedentul poate desemna o ter˛„ persoan„ ca
beneficiar al transferului dreptului de proprietate la
Óncetarea contractului de concesiune, potrivit prevederilor
alin. (1). Œn acest caz, concedentul va r„spunde solidar cu
ter˛a persoan„ pentru Óndeplinirea obliga˛iilor decurg‚nd din
transferul dreptului de proprietate.
CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii finale
Art. 15. — (1) V‚nz„torul va r„spunde pentru
informa˛iile, declara˛iile ∫i garan˛iile furnizate cump„r„torului
Enel S.p.A. Ón contractele de privatizare, acordate Ón baza
declara˛iei pe propria r„spundere a reprezentan˛ilor
societ„˛ilor comerciale filiale de distribu˛ie ∫i furnizare a
energiei electrice îElectrica Banat“ — S.A. ∫i îElectrica
Dobrogea“ — S.A., Ón conformitate cu prevederile
contractelor de privatizare cu privire la r„spunderea
v‚nz„torului.
(2) Membrii Comisiei pentru coordonarea privatiz„rii ∫i
membrii comisiei de negociere nu r„spund pentru eventuale
prejudicii rezultate din neconformitatea informa˛iilor,
declara˛iilor ∫i garan˛iilor furnizate cump„r„torului
Enel S.p.A., acordate Ón baza declara˛iei pe propria
r„spundere a reprezentan˛ilor societ„˛ilor comerciale filiale
de distribu˛ie ∫i furnizare a energiei electrice îElectrica
Banat“ — S.A. ∫i îElectrica Dobrogea“ — S.A.
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Art. 16. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi
se abrog„ art. 41 din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2003
privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor de iluminat
public, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 475/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
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Art. 17. — M„surile de natura ajutorului de stat,
prev„zute de prezenta lege, vor fi notificate de c„tre
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului ∫i se vor acorda,
conform prevederilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de
stat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, numai dup„
autorizarea acestora de c„tre Consiliul Concuren˛ei.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 decembrie 2004.
Nr. 570.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind unele m„suri pentru privatizarea societ„˛ilor comerciale
filiale de distribu˛ie ∫i furnizare a energiei electrice îElectrica Dobrogea“ — S.A.
∫i îElectrica Banat“ — S.A., precum ∫i unele m„suri pentru reglementarea activit„˛ii
societ„˛ilor comerciale din domeniul distribu˛iei de energie electric„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
unele m„suri pentru reglementarea activit„˛ii societ„˛ilor
comerciale din domeniul distribu˛iei de energie electric„ ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind unele m„suri
pentru privatizarea societ„˛ilor comerciale filiale de
distribu˛ie ∫i furnizare a energiei electrice îElectrica
Dobrogea“ — S.A. ∫i îElectrica Banat“ — S.A., precum ∫i

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 10 decembrie 2004.
Nr. 1.111.
´
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unor generali din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
∫i acordarea gradului de general de brigad„ (similar) unor colonei (similari)
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale, precum ∫i hot„r‚rile Consiliului Suprem de Ap„rare a
fi„rii nr. 249 ∫i S/259 din 25 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Pe data men˛ionat„ Ón cuprinsul
decretului, generalii prev„zu˛i Ón anexa nr. I se Ónainteaz„ la

gradul urm„tor, iar coloneilor (similari) prev„zu˛i Ón anexa nr. II li
se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea (similar).

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 1.065.
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ANEXA Nr. I

Pe data de 1 decembrie 2004:
— domnul general-maior cu dou„ stele Apostol Jenic„
Vasile — Ón gradul de general-locotenent cu trei stele;
— domnul general de brigad„ cu o stea Dobri˛oiu
Dumitru-Virgil Corneliu — Ón gradul de general-maior cu
dou„ stele;
— domnul general de brigad„ cu o stea Frunzeti
Gheorghe Teodor — Ón gradul de general-maior cu dou„
stele;

— domnul general de brigad„ cu o stea Savu Iosif
Mircea — Ón gradul de general-maior cu dou„ stele;
— domnul general de brigad„ cu o stea Uscoi David
Gheorghe-Nicolae — Ón gradul de general-maior cu dou„
stele.
Pe data de 15 decembrie 2004:
— domnul general-maior cu dou„ stele Gurgu Filip Ion
— Ón gradul de general-locotenent cu trei stele;
— domnul general de brigad„ cu o stea Adam Vasile
Constantin — Ón gradul de general-maior cu dou„ stele.
ANEXA Nr. II

Pe data de 1 decembrie 2004:
— domnului colonel Gheorghe Mihai Ionel — gradul
general de brigad„ cu o stea;
— domnului colonel Chiri˛„ Octavian Mihai — gradul
general de brigad„ cu o stea;
— domnului colonel O˛elea Ionel Neculae — gradul
general de brigad„ cu o stea;
— domnului colonel Carp Dumitru Dumitru — gradul
general de brigad„ cu o stea.
Pe data de 15 decembrie 2004:
— domnului colonel Nistor Aurel Traian — gradul
general de brigad„ cu o stea;

— domnului colonel Grecu Ioan Ioan — gradul de
de
de
de
de

general de brigad„ cu o stea;
— domnului colonel Popa Dumitru Maricel — gradul de
general de brigad„ cu o stea;
— domnului comandor StrÓmbeanu Gheorghe Victor —
gradul de general de flotil„ aerian„;

de

— domnului comandor Surl„ ™tefan Neculai — gradul
de contraamiral de flotil„.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul de general-maior cu dou„ stele
a unui general de brigad„ cu o stea din Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale ∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii, precum ∫i
ale art. 43 alin. 1 lit. a), ale art. 45 alin. 1 lit. a) ∫i ale art. 85 alin. 1 lit. d)
din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale ∫i Hot„r‚rea
Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. S/259 din 25 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Pe data de 30 noiembrie 2004, domnul general de
brigad„ cu o stea Galo∫ Traian Liviu se Ónainteaz„ Ón gradul de generalmaior cu dou„ stele ∫i se trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 1.066.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul de general-maior cu dou„ stele
a unui general de brigad„ cu o stea din Serviciul
de Informa˛ii Externe
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a fi„rii,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Informa˛ii
Externe ∫i Hot„r‚rea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. 255 din
25 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 1 decembrie 2004, domnul general de
brigad„ cu o stea Alexandru Ion Marcel se Ónainteaz„ Ón gradul de generalmaior cu dou„ stele.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 1.067.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
unui colonel din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a fi„rii,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului de stat, ministrul administra˛iei
∫i internelor, ∫i Hot„r‚rea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. S/259
din 25 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 1 decembrie 2004 se acord„ gradul de
general de brigad„ cu o stea domnului colonel Pop Eugen Eugen.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 1.068.
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O R D O N A N fi E

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

O R D O N A N fi √ D E U R G E N fi √
privind preluarea de c„tre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor crean˛e
neperformante de la Banca Rom‚n„ pentru Dezvoltare — S.A. — Groupe Société Générale
M„surile prev„zute Ón prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ vizeaz„ interesul social, prin crearea premiselor pentru
constituirea unor parcuri industriale Ón jude˛ul Ilfov, Ón scopul dezvolt„rii unei zone capabile s„ ofere condi˛ii optime
atragerii unor investi˛ii mari, cu efecte pozitive asupra resurselor materiale ∫i umane din zon„. Aceste m„suri constituie
situa˛ii de urgen˛„ ∫i extraordinare, Óntruc‚t terenurile Ón perimetrul c„rora se pot Ónfiin˛a parcurile industriale fac obiectul
unor ipoteci accesorii unor crean˛e apar˛in‚nd B„ncii Rom‚ne pentru Dezvoltare — S.A. — Groupe Société Générale,
exist‚nd posibilitatea v‚nz„rii silite a acestora, Óntr-un timp foarte scurt.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (1)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind
valorificarea unor active ale statului, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului preia de la Banca Rom‚n„
pentru Dezvoltare — S.A. — Groupe Société Générale
crean˛a Ón sum„ de 8.422.167 dolari S.U.A., reprezent‚nd
credit acordat Societ„˛ii Comerciale îPrisma Town“ — S.A.
Ón baza Contractului de credit nr. 14 din 16 martie 1999 ∫i
a actelor adi˛ionale la acesta, la care se adaug„ dob‚nzile
calculate de banc„ p‚n„ la data cesiunii de crean˛„, la
valoarea de tranzac˛ionare de 7.200.000 dolari S.U.A.
Art. 2. — Crean˛ele prev„zute la art. 1 se preiau de
c„tre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, prin
contract de cesiune de crean˛„, Ón vederea valorific„rii prin
metodele prev„zute de Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

Art. 3. — (1) Œn schimbul crean˛ei preluate de
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului conform
art. 2, Banca Rom‚n„ pentru Dezvoltare — S.A. —
Groupe Société Générale va primi titluri de stat Ón limita
unui plafon de 7.200.000 dolari S.U.A.
(2) Emisiunea titlurilor de stat se va efectua cu data
pred„rii activelor bancare neperformante la Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Statului.
(3) Titlurile de stat vor fi scadente la 3 ani de la data
emisiunii, vor fi denominate Ón valut„, nenegociabile ∫i
nepurt„toare de dob‚nd„.
(4) Œntreaga responsabilitate cu privire la realitatea ∫i
legalitatea sumelor solicitate a fi preluate la datoria public„
prin emisiunea de titluri de stat revine B„ncii Rom‚ne
pentru Dezvoltare — S.A. — Groupe Société Générale ∫i
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului.
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