
 

 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru politică  economică, 
 reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/203/30.05.2006  

   
 
 

R  A  P  O  R  T      Î  N  L  O  C  U  I  T  O  R 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

202/2005 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale Loteria 

Română – S.A. şi a Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., precum şi pentru 

modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 210/2006) 

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

republicat,  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre 

dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă  cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a 

Companiei Naţionale Loteria Română – S.A. şi a Companiei Naţionale Imprimeria Naţională 

– S.A., precum şi pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 In data de 19 aprilie 2006 Comisia a dezbătut acest proiect de lege şi a hotărât, cu 18 

voturi pentru şi 6 voturi împotrivă, respingerea acestuia. 

 In şedinţa Camerei Deputaţilor din 26 aprilie 2006, la cererea domnului deputat 

Cornel Popa, plenul Camerei a aprobat retrimiterea la comisie a proiectului de lege, în 

vederea reanalizării acestuia, acordându-se comisiei un termen de 2 săptămâni pentru 

întocmirea unui nou raport. 

 In şedinţa comisiei din data de 16 mai 2006, domnul ministru Sebastian Vlădescu a 

cerut amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege pentru o dată ulterioară, când 

Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei vor prezenta comisiei un punct de 

vedere unitar cu privire la acest proiect. 

 In data de 23 mai 2006 Comisia a avut înscrisă pe ordinea de zi dezbaterea acestui 

proiect de lege. Datorită lipsei iniţiatorului şi în condiţiile în care nu s-a primit punctul de 
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vedere unitar al celor două ministere, membrii comisiei au  amânat dezbaterea proiectului 

pentru o săptămână. 

 Până la şedinţa comisie din data de 30 mai 2006 Comisia nu a primit în scris un 

punct de vedere unitar al celor două ministere, cu privire la proiectul de lege. De asemenea, la 

şedinţa comisiei din data de 30 mai a.c. nu a participat nici un reprezentant din partea 

Ministerului Finanţelor Publice, respectiv Ministerului Justiţiei, cu toate că au fost invitaţi la 

comisie pentru a susţine proiectul de lege. 

  La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:  

1) avizul nr. 1870/22.12.2005 al Consiliului Legislativ;  

2) avizul nr. PLx 210/04.04.2006 al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 

              Proiectul de lege vizează, pe de o parte, aprobarea strategiilor de privatizare a celor 

două companii şi, pe de altă parte, modificarea actelor normative care reglementează regimul 

acestora în vederea corelării cu strategiile propuse. 

              

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu art. 54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, reprezentanţii Companiei Naţionale 

Imprimeria Naţională – S.A.: domnul Dan Docan  –   director general,   Companiei Naţionale 

Loteria Română – S.A.: doamna Liliana Ghervasiuc – director general.  

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei au examinat acest proiect de lege în şedinţa din data 30 mai 2006. 

       Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 

alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

           La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

 Raportul comisiei a fost adoptat cu  24 de voturi din voturile celor prezenţi ( din totalul 

de 24 de voturi). 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 martie  2006. 

În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a hotărât 

cu 17 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă şi o abţinere respingerea ordonanţei de 

urgenţă, motiv pentru care propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 

Lege înaintat de Senat, cu amendamentele admise prevăzute în anexă.  

 
  PREŞEDINTE, 
 
MIHAI TUDOSE 
     SECRETAR, 
         
    NICULA VASILE COSMIN 

               Consilier : 
                Alina Hodivoianu 



 

 
 
ANEXA 
 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanţă 
(OUG NR. 202/2005) 

Text  Senat Text propus de  Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

1.  
- 

Titlul legii. 
Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 
pentru aprobarea strategiei de 
privatizare a Companiei Naţionale 
Loteria Română – S.A., precum şi 
pentru modificarea actelor normative 
care reglementează regimul acestora. 
 

Titlul legii. 
Lege privind respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 
pentru aprobarea strategiei de 
privatizare a Companiei Naţionale 
Loteria Română – S.A., precum şi 
pentru modificarea actelor normative 
care reglementează regimul acestora. 

Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 

Se propune respingerea 
proiectului de lege 
datorită: 
- lipsei unei justificări 
reale a necesităţii 
privatizării celor două 
companii naţionale; 
- lipsei de susţinere a 
proiectului de către 
iniţiator. 
De asemenea, există o 
neconcordanţă cu 
privire la punctele de 
vedere ale Ministerului 
Finanţelor Publice, 
respectiv Ministerului 
Justiţiei. 
 

2.  
 
- 

ARTICOL UNIC. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
202 din 22 decembrie 2005 pentru 
aprobarea strategiei de privatizare a 
Companiei Naţionale Loteria Română 
– S.A., precum şi pentru modificarea 

ARTICOL UNIC. – Se respinge 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
202 din 22 decembrie 2005 pentru 
aprobarea strategiei de privatizare a 
Companiei Naţionale Loteria Română 
– S.A., precum şi pentru modificarea 

Se propune respingerea 
proiectului de lege 
datorită: 
- lipsei unei justificări 
reale a necesităţii 
privatizării celor două 



actelor normative care reglementează 
regimul acestora, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 

actelor normative care reglementează 
regimul acestora. 
 

Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 

companii naţionale; 
- lipsei de susţinere a 
proiectului de către 
iniţiator. 
De asemenea, există o 
neconcordanţă cu 
privire la punctele de 
vedere ale Ministerului 
Finanţelor Publice, 
respectiv Ministerului 
Justiţiei. 
 

3. Titlul ordonanţei. 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
nr.202 din 22 decembrie 2005 
pentru aprobarea strategiei de 
privatizare a Companiei
Naţionale "Loteria Română" - 
S.A. şi a Companiei Naţionale 
"Imprimeria Naţională" - S.A., 
precum şi pentru modificarea 
actelor normative care
reglementează regimul acestora  

 

 

„Ordonanţa de urgenţă pentru 
îndeplinirea prevederilor Legii nr. 
247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente cu 
privire la participarea Companiei 
Naţionale Imprimeria Naţională – 
S.A. la constituirea Fondului 
Proprietatea” 

 
 

1. Titlul ordonanţei de urgenţă va 
avea următorul cuprins: 
 

 

Se elimină. 

Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 

Ca urmare a 
propunerilor de la 
punctele 1 şi 2 din 
raport. 

4.  

Art. 1. - Se aprobă Strategia de 

2. Articolul 1 va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art. 1. - Se aprobă participarea 
Companiei Naţionale "Loteria 

Se elimină. 

Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 

Ca urmare a 
propunerilor de la 
punctele 1 şi 2 din 
raport. 
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privatizare pentru Compania 
Naţională "Loteria Română" - 
S.A., denumită în continuare 
Loteria Română, prevăzută în 
anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta
ordonanţă de urgenţă.  

 

Română" - S.A., denumită în 
continuare Loteria Română, la 
constituirea Fondului Proprietatea, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente, 
potrivit anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă de 
urgenţă”. 
 
 
 
 
 
 

 

5. 

Art. 2. - Se aprobă Strategia de 
privatizare pentru Compania 
Naţională "Imprimeria Naţională" 
- S.A., denumită în continuare 
Imprimeria Naţională, prevăzută 
în anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă 
de urgenţă.  

 
 

 3. Articolul 2 va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art. 2. - Se aprobă participarea 
Companiei Naţionale Imprimeria 
Naţională - S.A., denumită în
continuare Imprimeria Naţională, la 
constituirea Fondului Proprietatea, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente, 
potrivit anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă de 
urgenţă”. 

 

 

Se elimină. 

Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 

Ca urmare a 
propunerilor de la 
punctele 1 şi 2 din 
raport. 
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6. Art. 3. - (1) Punerea în aplicare 
a strategiilor de privatizare 
prevăzute la art. 1 şi 2 se 
realizează sub supravegherea 
unei comisii de privatizare 
numite prin ordin al ministrului 
finanţelor publice.  

                (2) Componenţa, 
atribuţiile şi indemnizaţia 
membrilor comisiei de 
privatizare se stabilesc prin 
ordinul ministrului finanţelor 
publice prevăzut la alin. (1).  

4. Articolul 3 se abrogă. Se elimină. 

Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 

Ca urmare a 
propunerilor de la 
punctele 1 şi 2 din 
raport. 
 
 

7. Art. 4. - Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.159/1999 
privind înfiinţarea Companiei 
Naţionale "Loteria Română" - 
S.A., publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.515 din 25 octombrie 1999, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 288/2001, se modifică după 
cum urmează:  

1. Alineatul (2) al articolului 1 
va avea următorul cuprins:  

       "(2) Loteria Română este 
persoană juridică română, având 

Nemodificat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină. 
 
 
 
 
 

Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca urmare a 
propunerilor de la 
punctele 1 şi 2 din 
raport. 
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forma juridică de societate 
comercială pe acţiuni cu capital 
majoritar de stat, care se 
organizează şi funcţionează în 
conformitate cu statutul prevăzut 
în anexa care face parte integrantă 
din prezenta ordonanţă de 
urgenţă."  

2. Alineatele (2) şi (3) 
ale articolului 5 vor avea 
următorul cuprins:  

      "(2) Acţiunile Loteriei 
Române sunt deţinute după cum 
urmează:  

      a) 68% din capitalul social, 
reprezentând 5.795.195 acţiuni 
nominative, fiecare acţiune în 
valoare nominală de 5 lei (RON), 
sunt deţinute în totalitate şi în 
mod exclusiv de statul român;  

       b) 32% din capitalul social, 
reprezentând 2.727.150 acţiuni 
nominative, fiecare acţiune în 
valoare nominală de 5 lei (RON), 
sunt deţinute de alţi acţionari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La articolul 4 punctul 2, literele a) 
şi b) ale alineatului (2) al articolului 
5 va avea următorul cuprins: 

 
 
 
 

 
a) 75% din capitalul social, 
reprezentând 6.391.759 acţiuni 
nominative, fiecare acţiune în valoare 
nominală de 5 lei (RON), este deţinut 
în totalitate şi în mod exclusiv de statul 
român;  

       b) 32% din capitalul social, 
reprezentând 2.130.586 acţiuni 
nominative, fiecare acţiune în valoare 
nominală de 5 lei (RON), este deţinut 
de alţi acţionari.  
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      (3) Drepturile şi obligaţiile 
decurgând din calitatea de 
acţionar a statului român se 
exercită de către Ministerul 
Finanţelor Publice."  

3. Alineatele (2) şi (3) 
ale articolului 7 din anexa 
"Statutul Companiei Naţionale 
«Loteria Română» - S.A." vor 
avea următorul cuprins:  

         "(2) Acţiunile Loteriei 
Române sunt deţinute după cum 
urmează:  

     a) 68% din capitalul social, 
reprezentând 5.795.195 acţiuni 
nominative, fiecare acţiune în 
valoare nominală de 5 lei (RON), 
sunt deţinute în totalitate şi în 
mod exclusiv de statul român;  

     b) 32% din capitalul social, 
reprezentând 2.727.150 acţiuni 
nominative, fiecare acţiune în 
valoare nominală de 5 lei (RON), 
sunt deţinute de alţi acţionari.  

 
Nemodificat. 

 
 
 
 
 

6. La articolul 4 punctul 3, literele a) 
şi b) ale alineatului (2) al articolului 
7 din anexa „Statulul Comaniei 
Naţionale Loteria Română – S.A.” 
va avea următorul cuprins: 

 
 
a) 75% din capitalul social, 
reprezentând 6.391.759 acţiuni 
nominative, fiecare acţiune în valoare 
nominală de 5 lei (RON), este deţinut 
în totalitate şi în mod exclusiv de 
statul român;  

     b) 25% din capitalul social, 
reprezentând 2.130.586 acţiuni 
nominative, fiecare acţiune în valoare 
nominală de 5 lei (RON), este deţinut 
de alţi acţionari.  
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     (3) Drepturile şi obligaţiile 
decurgând din calitatea de 
acţionar a statului român se 
exercită de către Ministerul 
Finanţelor Publice."  

 

 
Nemodificat. 

8.   Art. 5. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.199/2000 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale 
"Imprimeria Naţională" - S.A., 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.581 din 20 
noiembrie 2000, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 
402/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează:  

1. Alineatul (2) al articolului 1 
va avea următorul cuprins:  

    "(2) Imprimeria Naţională este 
persoană juridică română, având 
forma juridică de societate 
comercială pe acţiuni cu capital 
majoritar de stat, care se 
organizează şi funcţionează în 
conformitate cu statutul prevăzut 
în anexa care face parte integrantă 
din prezenta ordonanţă de 

Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. La articolul 5 punctul 2, literele a) 
şi b) ale alineatului (2) al articolului 
5 va avea următorul cuprins: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină. 
 
 
 
 

Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca urmare a 
propunerilor de la 
punctele 1 şi 2 din 
raport. 
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http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=30369
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=30369


urgenţă."  

2. Alineatele (2) şi (3) ale 
articolului 5 vor avea următorul 
cuprins:     

"(2) Acţiunile Imprimeriei 
Naţionale sunt deţinute după cum 
urmează:  

a) 68% din capitalul 
social, reprezentând 38.196 
acţiuni nominative, fiecare
ac

 
ţiune în valoare nominală de 10 

lei (RON), sunt deţinute în 
totalitate şi în mod exclusiv de 
statul român;  

 
 

            b) 32% din capitalul 
social, reprezentând 17.974 
acţiuni nominative, fiecare
ac

 
ţiune în valoare nominală de 10 

lei (RON), sunt deţinute de alţi 
acţionari.  

     (3) Drepturile şi obligaţiile 
decurgând din calitatea de 
acţionar a statului român se 
exercită de către Ministerul 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat. 
 

 
 

a) 75% din capitalul social, 
reprezentând 42.128 acţiuni 
nominative, fiecare acţiune în valoare 
nominală de 10 lei (RON), este deţinut 
în totalitate şi în mod exclusiv de statul 
român;  

 
 
 

            b) 25% din capitalul social, 
reprezentând 14.042 acţiuni 
nominative, fiecare acţiune în valoare 
nominală de 10 lei (RON), este deţinut 
de alţi acţionari.  
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Finanţelor Publice." 

     3. Alineatele (2) şi (4) ale 
articolului 7 din anexa 
"Statutul Companiei Naţionale 
«Imprimeria Naţională» - S.A." 
vor avea următorul cuprins:  

 

     "(2) Acţiunile Imprimeriei 
Naţionale sunt deţinute după cum 
urmează:  

a) 68% din capitalul 
social, reprezentând 38.196 
acţiuni nominative, fiecare 
acţiune în valoare nominală de 
10 lei (RON), sunt deţinute în 
totalitate şi în mod exclusiv de 
statul român;  

 
 

            b) 32% din capitalul 
social, reprezentând 17.974 
acţiuni nominative, fiecare
ac

 
ţiune în valoare nominală de 10 

lei (RON), sunt deţinute de alţi 
acţionari.  
.......................................................
......................................  
         (4) Drepturile şi obligaţiile 

 
 
8. La articolul 5 punctul 3, alineatul 
(2) al articolului 7 din anexa 
"Statutul Companiei Naţionale 
«Imprimeria Naţională» - S.A."  va 
avea următorul cuprins: 

 
 
 
 
 
 

 
a) 75% din capitalul social, 

reprezentând 42.128 acţiuni 
nominative, fiecare acţiune în valoare 
nominală de 10 lei (RON), este deţinut 
în totalitate şi în mod exclusiv de 
statul român;  

 
 
 

             b) 25% din capitalul social, 
reprezentând 14.042 acţiuni 
nominative, fiecare acţiune în valoare 
nominală de 10 lei (RON), este deţinut 
de alţi acţionari. 
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decurgând din calitatea de 
acţionar a statului român se 
exercită de către Ministerul 
Finanţelor Publice."  

 
 
 

9.   

Art. 6. – Cheltuielile necesare 
pentru punerea în aplicare a
strate

 
giilor de privatizare ale 

Loteriei Române şi Imprimeriei 
Naţionale se suportă din bugetele 
celor două companii naţionale.  

 

9. Articolul 6 va avea următorul 
cuprins: 

“Art. 6. – Cheltuielile necesare pentru 
punerea în aplicare a prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă se 
suportă din bugetele celor două 
companii, respective Loteria Română 
şi Imprimeria Naţională, după caz”. 

 

Se elimină. 

Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 

Ca urmare a 
propunerilor de la 
punctele 1 şi 2 din 
raport. 
 

10. ANEXA Nr. 1 

STRATEGIA DE 
PRIVATIZARE 

pentru Compania Naţională 
"Loteria Română" - S.A. 

Art. 1. - Prezenta strategie 
stabileşte metodele de
privatizare care se vor utiliza, 
precum şi cotele de capital care 

 
“Art. 1. - Prezenta anexă stabileşte  
cotele de capital care se transferă de la 
Loteria Română”.  

10. Titlul anexei nr. 1 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Conceptul privitor la participarea 
Companiei Naţionale Loteria Română 
– S.A. la constituirea Fondului 
Proprietatea”. 
 
 
11. La anexa nr. 1, articolul 1 va 
avea următorul cuprins: 
 

Se elimină. 

Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 

Ca urmare a 
propunerilor de la 
punctele 1 şi 2 din 
raport. 
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vor fi dobândite de persoanele 
fizice sau juridice la Loteria 
Română.  

 

 

Art. 2. - Metodele de 
privatizare, precum şi cotele de 
capital care vor fi dobândite de 
persoanele fizice sau juridice la 
Loteria Română sunt 
următoarele:  

    a) 20% din acţiunile deţinute 
de stat se alocă pentru constituirea 
Fondului "Proprietatea", conform 
prevederilor titlului VII "Regimul 
stabilirii şi plăţii despăgubirilor 
aferente imobilelor preluate în 
mod abuziv" din Legea nr. 
247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente, 
cu modificările ulterioare;  

        b) îndeplinirea procedurilor 
necesare pentru iniţierea, 
derularea şi încheierea de oferte 
publice secundare de vânzare 
pentru un pachet de acţiuni de 5% 

 
 
 
 
12. La anexa nr. 1, partea 
introductivă a articolului 2 va avea 
următorul cuprins: 

“Art. 2. - Cotele de capital care se 
transferă de la Loteria Română sunt 
următoarele:” 

Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat. 
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din capitalul social al Loteriei 
Române, precum şi pentru 
admiterea acestora la 
tranzacţionare pe piaţa operată de 
Bursa de Valori Bucureşti, 
conform prevederilor titlului VII 
"Regimul stabilirii şi plăţii 
despăgubirilor aferente imobilelor 
preluate în mod abuziv" din 
Legea nr. 247/2005, cu 
modificările ulterioare;  

c) vânzarea prin
ne

 
gociere directă, fără selecţie 

de oferte, a unui pachet de 
acţiuni în cotă de 7% din 
capitalul social al Loteriei 
Române către salariaţi, 
membrii consiliului de 
administraţie în exerciţiu şi 
pensionari cu ultimul loc de 
muncă la Loteria Română, prin 
asociaţia ce se va constitui în 
acest scop de către aceştia, în 
condiţiile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale, 
aprobată prin Legea nr. 
44/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare. Preţul 
pe acţiune nu va putea fi mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. La anexa nr. 1, litera c) a 
articolului 2 se abrogă. 
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mic decât valoarea nominală a 
unei acţiuni, respectiv 5 lei 
(RON).  

11. ANEXA Nr. 2 

STRATEGIA DE 
PRIVATIZARE 

pentru Compania Naţională 
"Imprimeria Naţională" - S.A.  

Art. 1. - Prezenta strategie 
stabileşte metodele de
privatizare care se vor utiliza, 
precum şi cotele de capital care 
vor fi dobândite de persoanele 
fizice sau juridice la Imprimeria 
Naţională. 

 

Art. 2. - Metodele de 
privatizare, precum şi cotele de 
capital care vor fi dobândite de 
persoanele fizice sau juridice la 
Imprimeria Naţională sunt 

14. Titlul anexei nr. 2 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Conceptul privitor la participarea 
Companiei Naţionale Imprimeria 
Naţională – S.A. la constituirea 
Fondului Proprietatea” 
 
15. La anexa nr. 2, articolul 1 va 
avea următorul cuprins: 

„Art. 1. - Prezenta anexă stabileşte 
cotele de capital care se transferă de 
la Imprimeria Naţională”.  

 
 
 
16. La anexa nr. 2, partea 
introductivă a articolului 2 va avea 
următorul cuprins: 
 

„Art. 2. - Cotele de capital care se 
transferă de la Imprimeria Naţională 
sunt următoarele:”  

 
 

Se elimină. 

Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 

Ca urmare a 
propunerilor de la 
punctele 1 şi 2 din 
raport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15



următoarele:  

        a) 20% din acţiunile 
deţinute de stat se alocă pentru 
constituirea Fondului 
"Proprietatea", conform 
prevederilor titlului VII "Regimul 
stabilirii şi plăţii despăgubirilor 
aferente imobilelor preluate în 
mod abuziv" din Legea nr. 
247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente, 
cu modificările ulterioare;  

        b) îndeplinirea procedurilor 
necesare pentru iniţierea, 
derularea şi încheierea de oferte 
publice secundare de vânzare 
pentru un pachet de acţiuni de 5% 
din capitalul social al Imprimeriei 
Naţionale, precum şi pentru 
admiterea acestora la 
tranzacţionare pe piaţa operată de 
Bursa de Valori Bucureşti, 
conform prevederilor titlului VII 
"Regimul stabilirii şi plăţii 
despăgubirilor aferente imobilelor 
preluate în mod abuziv" din 
Legea nr. 247/2005, cu 
modificările ulterioare;  

 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat. 
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c) vânzarea prin

ne
 

gociere directă, fără selecţie 
de oferte, a unui pachet de 
acţiuni în cotă de 7% din 
capitalul social al Imprimeriei 
Naţionale către salariaţi, 
membrii consiliului de 
administraţie în exerciţiu şi 
pensionari cu ultimul loc de 
muncă la Imprimeria 
Naţională, prin asociaţia ce se 
va constitui în acest scop de 
către aceştia, în condiţiile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind 
privatizarea societăţilor 
comerciale, aprobată prin 
Legea nr. 44/1998, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Preţul pe acţiune nu 
va putea fi mai mic decât 
valoarea nominală a unei 
acţiuni, respectiv 10 lei (RON).  

 
17. La anexa nr. 2, litera c) a 
articolului 2 se abrogă. 
 

 
PREŞEDINTE, 
 
MIHAI TUDOSE 
        SECRETAR, 
         
       NICULA VASILE COSMIN 

                       Consilier : 
                         Alina Hodivoianu 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru politică  economică, 
 reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/203/30.05.2006  

   
 
 

 
 
C ă t r e, 

 
 
   

     BIROUL  PERMANENT  AL 
     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  SUPLIMENTAR asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea 

Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale Loteria Română – S.A. şi a Companiei 

Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., precum şi pentru modificarea actelor normative care 

reglementează regimul acestora, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

In raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
MIHAI  TUDOSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	R  A  P  O  R  T      Î  N  L  O  C  U  I  T  O  R
	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

