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LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 

unele măsuri adiacente 

 

Formă actualizată
1
 la data 15 Ianuarie 2015 

 

Extras 

 

TITLUL VII: Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod 

abuziv 

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

 

Art. 1 

(1)Prezenta lege reglementează sursele de finanţare, cuantumul şi procedura de acordare a 

despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -

22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind 

retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, cu modificările 

şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au 

aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare. 

(2)Dispoziţiile prezentului titlu sunt aplicabile şi despăgubirilor propuse prin decizia motivată a 

conducătorului instituţiei publice implicate în privatizare sau, după caz, prin ordinul ministrului 

finanţelor publice, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. 

(3)Despăgubirile acordate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 

18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, vor urma procedura şi 

se vor supune dispoziţiilor privind acordarea despăgubirilor din această lege. 

 

 (la data 01-Oct-2007 Art. 1, alin. (4) din titlul VII, capitolul I abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 1. din Ordonanta urgenta 93/2007 ) 

 

  (la data 01-Oct-2007 Art. 1, alin. (5) din titlul VII, capitolul I abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 2. din Ordonanta urgenta 93/2007 ) 

 

Art. 2 

Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordării de despăgubiri în conformitate cu 

prevederile prezentei legi Fondul Proprietatea funcţionează ca un organism de plasament colectiv, 

sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, cu personalitate juridică, din categoria altor 

organisme de plasament colectiv. 

 

 (la data 29-Jun-2007 Art. 2 din titlul VII, capitolul I modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 2. din 

titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

Art. 3 

În înţelesul prezentului titlu, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: 

                                                 
1
 Prezenta versiune reprezintă o formă consolidată a Titlului VII din Legea nr. 247/2005 cu modificările 

intervenite de-a lungul timpului şi care nu a fost republicată în Monitorul Oficial. Această versiune are 

exclusiv un caracter informativ. 
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a)titlurile de despăgubire sunt certificate emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea 

Despăgubirilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale 

deţinătorilor asupra statului român, corespunzător despăgubirilor acordate potrivit prezentei legi şi 

care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi/sau, 

după caz, în funcţie de opţiunea titularului ori a titularilor înscrişi în acestea, prin preschimbarea lor 

contra titluri de plată, în limitele şi condiţiile prevăzute în prezenta lege. Titlurile de despăgubire nu 

pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod, cu titlu oneros sau cu 

titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a titlurilor 

de despăgubire, cu excepţia transmiterii ca urmare a succesiunii, sunt lovite de nulitate absolută. 

Titlurile de despăgubire nu sunt titluri de participare ale altor organisme de plasament colectiv 

(AOPC) şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în 

aplicarea acesteia. 

 

 (la data 29-Jun-2007 Art. 3, litera A. din titlul VII, capitolul I modificat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 3. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

b)Fondul "Proprietatea" este acea entitate destinată realizării plăţii prin echivalent a despăgubirilor 

aferente imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada de referinţă a actelor 

normative prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a celor aferente pretenţiilor rezultate din aplicarea art. 32 

din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 

martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată; 

c)entitatea învestită cu soluţionarea notificării este, după caz, unitatea deţinătoare sau persoana 

juridică abilitată de lege să soluţioneze o notificare cu privire la un bun care nu se află în 

patrimoniul său (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finanţelor Publice, 

alte autorităţi publice centrale sau locale implicate); 

d)evaluator este persoana fizică sau juridică cu experienţă semnificativă în domeniu, competentă în 

evaluare pe piaţa proprietăţilor imobiliare, care cunoaşte, înţelege şi poate pune în aplicare în mod 

corect acele metode şi tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări 

credibile în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, şi care este membru al unei 

asociaţii naţionale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publică având calitatea 

de evaluator independent; 

e)Standardele Internaţionale de Evaluare sunt standardele editate de Comitetul pentru Standarde 

Internaţionale de Evaluare (IVSC - International Valuation Standards Committee); 

f)oferta de capital disponibil este oferta de privatizare prin restituire lansată şt derulată, în total sau 

în parte, până la data prezentei legi, de oricare dintre entităţile implicate în procesul de privatizare şi 

destinată exclusiv persoanelor îndreptăţite, să beneficieze de măsura reparării prejudiciului creat 

prin acţiuni sau titluri de valoare nominală, acordată în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul 

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 

republicată; 

g)titlu de valoare nominală nevalorificat este orice titlu de valoare nominală emis de Ministerul 

Finanţelor Publice, neutilizat de către deţinător sau dobânditorul subsecvent înregistrat al acestuia, 

în cadrul procesului de privatizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul 

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se converteşte în titluri de 

despăgubire, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, potrivit procedurii 

prevăzute în prezenta lege; la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează puterea circulatorie a 

titlurilor de valoare nominală nevalorificate. 

 

 (la data 29-Jun-2007 Art. 3, litera G. din titlul VII, capitolul I modificat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 3. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

h)titlurile de plată sunt certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, 

în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor 



 
_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiţii de tip închis administrată în sistem unitar  •  Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, 

sector 1, Bucureşti, cod poştal 011017, România  •  Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

J40/21901/2005  •  Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668  •  Capital social subscris: 

11.815.279.886,85 RON, Capital social vărsat: 11.469.658.154,35 RON •  Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: 

office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro 

asupra statului român, de a primi, în numerar o sumă de maxim 500.000 lei. Sumele aferente 

despăgubirilor în numerar se plătesc în două tranşe, pe parcursul a doi ani, calculaţi cu începere de 

la data emiterii titlului de plată, până la concurenţa sumei de 500.000 lei, chiar dacă valoarea 

titlurilor de despăgubire depăşeşte această sumă. Sumele aferente despăgubirilor în numerar în 

cuantum de maxim 250.000 lei se vor plăti într-o singură tranşă. Despăgubirile în numerar mai mari 

de 250.000 lei dar până în 500.000 lei se vor plăti astfel: prima tranşă a despăgubirilor în numerar 

va fi în cuantum de 250.000 lei, cea de-a doua tranşă a despăgubirilor va fi reprezentată de diferenţa 

între cuantumul total al despăgubirilor în numerar şi suma de 250.000 lei. Suma de până la 500.000 

lei urmează a se acorda pentru fiecare dosar de despăgubire, cu menţiunea ca în ipoteza în care 

obiectul cererilor de restituire, deşi identic, a fost disjuns, pretenţiile de restituire fiind soluţionate 

de entităţi diferite, dosarele respective se vor conexa, socotindu-se a fi un singur dosar de 

despăgubire; 

i)titlurile de conversie sunt certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea 

Proprietăţilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale 

deţinătorilor asupra statului român şi care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni 

emise de Fondul "Proprietatea". Titlurile de conversie nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie 

sau transferate în orice alt mod cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca 

efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a titlurilor de conversie cu excepţia transmiterii ca urmare 

a succesiunii sunt lovite de nulitate absolută. Titlurile de conversie nu sunt titluri de participare ale 

AOPC şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 

reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia; 

j)investitor este persoana fizică sau juridică ce deţine acţiuni emise de Fondul Proprietatea. 

 

 (la data 29-Jun-2007 Art. 3 din titlul VII, capitolul I completat de Art. 1, alin. (1), punctul 4. din 

titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

Art. 4 

Principiile de acordare a titlurilor de participare la fond sunt următoarele: 

a)acordarea unor despăgubiri juste şi echitabile în raport cu practica jurisdicţională internă şi 

internaţională având ca obiect cauze prin care s-au stabilit despăgubiri pentru imobile preluate în 

mod abuziv de statul român; 

b)neplafonarea prin lege a despăgubirilor acordate conform prevederilor prezentei legi. 

 

Art. 5 

(1)Titlurile de despăgubire au următorul regim juridic şi caracteristici: 

a)drepturile stabilite prin titlurile de despăgubire nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau 

transferate în orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca 

efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a acestor drepturi, cu excepţia transmiterii ca efect al 

succesiunii, sunt lovite de nulitate absolută; 

 

 (la data 29-Jun-2007 Art. 5, alin. (1), litera A. din titlul VII, capitolul I modificat de Art. 1, alin. 

(1), punctul 5. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

b)prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite 

potrivit legii, titularii iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, 

sau moştenitorii legali ai acestora, nu sunt venituri impozabile; 

c)au o durată limitată de existenţă şi circulaţie, respectiv până la conversia în acţiuni emise de 

Fondul "Proprietatea" şi/sau, după caz, în funcţie de opţiunea titularului ori a titularilor înscrişi în 

acestea, până la preschimbarea lor contra titluri de plată, în limitele şi în condiţiile prevăzute de 

prezenta lege; 

 

 (la data 29-Jun-2007 Art. 5, alin. (1), litera C. din titlul VII, capitolul I modificat de Art. 1, alin. 

(1), punctul 5. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 
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d)vor fi emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

(2)În termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, titlurile de valoare 

nominală nevalorificate vor fi imobilizate de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, şi 

convertite în titluri de despăgubire. 

(3)În vederea valorificării titlurilor de despăgubire, titlurilor de plată, titlurilor de conversie, după 

caz, valoarea despăgubirilor menţionată în deciziile de despăgubire/titlurile respective se rotunjeşte 

la leu prin majorare pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de 

până la 49 de bani inclusiv. 

 

 (la data 29-Jun-2007 Art. 5 din titlul VII, capitolul I completat de Art. 1, alin. (1), punctul 6. din 

titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

CAPITOLUL II: Fondul "Proprietatea" 

 

Art. 6 

(1)Prin derogare de la prevederile privind constituirea societăţilor de investiţii de tip închis din 

Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului, Fondul 

"Proprietatea" este organizat ca organism de plasament colectiv, din categoria altor organisme de 

plasament colectiv (AOPC), sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, prevăzută la art. 114 

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul 

"Proprietatea" funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi. Unde prezenta lege nu 

dispune se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi, în completare, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile 

comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 (la data 29-Jun-2007 Art. 6, alin. (1) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 7. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

(2)Hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea" va conţine în mod explicit 

cadrul juridic aplicabil funcţionării respectivei societăţi comerciale, precum şi actul constitutiv al 

acesteia. Actul constitutiv va putea fi modificat prin hotărârea adunării generale a acţionarilor 

Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 

297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai cu avizul 

prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 

 

 (la data 17-Jul-2010 Art. 6, alin. (2) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din 

Legea 142/2010 ) 

 

Art. 7 

(1)Fondul "Proprietatea" funcţionează sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, deţinută 

iniţial în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din 

proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei legi. Transmiterea 

acţiunilor din proprietatea statului se realizează fie prin transfer direct către persoanele despăgubite, 

respectiv deţinătorii de titluri de despăgubire şi/sau de conversie, fie către persoanele care subscriu 

în cadrul ofertei/ofertelor publice de vânzare lansate de Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul 

Finanţelor Publice va putea derula oferta publică de vânzare conform prevederilor Legii nr. 

297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare. 

 

 (la data 17-Jul-2010 Art. 7, alin. (1) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din 

Legea 142/2010 ) 
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(2)Fondul "Proprietatea" se înregistrează la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, ca alt 

organism de plasament colectiv (AOPC), de tip special constituit în scopul acordării despăgubirilor 

aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, distinct de alte categorii de AOPC menţionate 

în reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, pe baza următoarelor documente: 

a)certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie legalizată; 

b)încheierea judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului prin care se 

autorizează constituirea Fondului "Proprietatea" şi se dispune înregistrarea acestuia, în copie; 

c)contractul de depozitare încheiat cu un depozitar autorizat, în original şi în formă autentică; 

d)actul constitutiv al Fondului "Proprietatea", în copie; 

e)lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanţii Fondului "Proprietatea" în relaţia 

cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; 

f)raportul de evaluare întocmit potrivit art. 92 alin. (2); 

g)pentru reprezentantul compartimentului de control intern, documentele prevăzute la art. 34 alin. 

(1) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi 

funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a 

depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 

67/2004, cu modificările ulterioare; 

h)reglementările interne ale Fondului "Proprietatea", în original, având conţinutul stabilit în 

regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare menţionat la lit. g); 

i)pentru membrii Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea", documentele prevăzute la 

art. 19 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, cu 

modificările ulterioare; 

j)prospect întocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 809/2004 privind implementarea 

Directivei 2003/71/EC cu privire la informaţiile ce trebuie cuprinse în cadrul prospectelor, precum 

şi cu privire la forma, referinţele la alte informaţii, publicarea prospectelor şi diseminarea 

anunţurilor publicitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 149 din 30 aprilie 

2004. 

 

 (la data 17-Jul-2010 Art. 7, alin. (3) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. 1, punctul 3. din 

Legea 142/2010 ) 

 

Art. 7
1 

(1)De la data constituirii Fondului "Proprietatea" şi până la data intrării în vigoare a contractului 

încheiat de Fondul "Proprietatea" cu societatea de administrare, Consiliul de Supraveghere al 

Fondului Proprietatea realizează toate operaţiunile de administrare a acestuia, inclusiv în ceea ce 

priveşte administrarea portofoliului de instrumente financiare al Fondului "Proprietatea", prin 

încheierea de acte de dispoziţie cu privire la activele şi sumele ce au fost sau vor fi transferate în 

temeiul prezentei legi sau dobândite în orice alt mod după constituirea Fondului "Proprietatea". 

(1
1
)Prin actul constitutiv al Fondului Proprietatea se poate stipula că acesta este administrat de 

organele/organul de administrare, astfel cum sunt acestea/este acesta reglementate/reglementat de 

dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 (la data 01-Oct-2007 Art. 7^1, alin. (1) din titlul VII, capitolul II completat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 3. din Ordonanta urgenta 93/2007 ) 

 

(2)Ministerul Economiei şi Finanţelor răspunde în solidar cu Consiliul de Supraveghere al Fondului 

"Proprietatea" pentru deciziile adoptate până la data intrării în vigoare a contractului încheiat cu 

societatea de administrare. 

(3)Politica de investiţii este stabilită de către Consiliul de Supraveghere al Fondului "Proprietatea" 

sau de societatea de administrare, după caz, cu respectarea următoarelor limitări investiţionale: 

a)Fondul "Proprietatea" poate investi în toate categoriile de active menţionate în art. 101 alin. (1) şi 

art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în 

condiţiile prezentului articol; 
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b)Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 20% din activele sale în valori mobiliare şi 

instrumente ale pieţei monetare, neadmise la tranzacţionare, cu excepţia titlurilor de stat şi a 

obligaţiunilor emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în cazul cărora nu se instituie limită de 

deţinere. În calculul limitei de deţinere în valori mobiliare neadmise la tranzacţionare, se exclud din 

valoarea activelor neadmise la tranzacţionare valorile mobiliare neadmise la tranzacţionare 

dobândite de la statul român în temeiul prezentei legi, reprezentat de Ministerul Economiei şi 

Finanţelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului şi Ministerul Transporturilor şi de la S.C. Electrica S.A.; 

c)Fondul "Proprietatea" poate investi în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 101 

alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în instrumente 

ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Legea nr. 297/2004 şi poate să 

deţină conturi curente şi numerar în lei şi valută; 

d)Fondul "Proprietatea" poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru 

desfăşurarea activităţii sale; 

e)Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în valorile mobiliare 

menţionate la alin. (4) şi în instrumentele pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b)  

din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, emise de un singur emitent, cu 

excepţia titlurilor de stat. 

 

 (la data de 15-Ian-2015 Art. 7^1, alin. (3), litera E din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 

II, punctul 1 din Legea 10/2015) 

 

e
1
) Se exceptează de la respectarea limitei prevăzute la lit. e), valorile mobiliare dobândite de la 

statul român în temeiul prezentei legi; 

e
2
) Până la momentul diminuării deţinerii aferente valorilor mobiliare prevăzute la lit. e

1
), sub limita 

prevăzută la lit. e), se interzice "Fondului Proprietatea" achiziţia de valori mobiliare emise de 

acelaşi emitent şi care au fost dobândite de la statul român, cu excepţia celor aferente exercitării 

drepturilor de preferinţă, caz în care sunt aplicabile prevederile lit. k); 

 

 (la data de 15-Ian-2015 Art. 7^1, alin. (3) din titlul VII, capitolul II completat de Art. II, punctul 

2 din Legea 10/2015) 

 

f)Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în instrumente financiare 

emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup; 

g)Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare 

emise de OPCVM şi/sau AOPC; 

h)valoarea conturilor curente şi a numerarului deţinut de Fondul "Proprietatea" nu trebuie să 

depăşească 20% din activele sale. La calculul acestei limite se exclude din valoarea activelor 

numerarul dobândit de la statul român în temeiul prevederilor prezentului titlu. Această limită poate 

fi extinsă până la maximum 50% sub condiţia ca sumele respective să provină din plasamente 

ajunse la scadenţă sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depăşirea respectivă 

să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile; 

i)valoarea depozitelor bancare constituite de Fondul "Proprietatea" la aceeaşi instituţie de credit nu 

poate reprezenta mai mult de 10% din activele sale; 

j)expunerea Fondului "Proprietatea" la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente 

financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate nu poate depăşi 10% din activele 

sale, indiferent de contraparte a tranzacţiei, iar expunerea globală faţă de instrumentele financiare 

derivate nu poate depăşi 15% din alocarea totală a activului său net; 

k)Fondul "Proprietatea" poate să depăşească limitele privind investiţiile în instrumentele financiare 

care sunt incluse în activul său în cazul exercitării drepturilor de preferinţă de subscriere aferente 

acestora, cu condiţia ca depăşirea să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 120 de zile 

calendaristice; 
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 (la data de 15-Ian-2015 Art. 7^1, alin. (3), litera K din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 

II, punctul 3 din Legea 10/2015) 

 

l)În cazul deţinerilor de valori mobiliare neadmise la tranzacţionare dobândite de la statul român în 

temeiul prezentei legi, conform prevederilor lit. b), Fondul "Proprietatea" îşi va putea exercita 

dreptul de preferinţă aferent deţinerilor respective, în acest caz nefiind aplicabile prevederile lit. k). 

 

 (la data de 15-Ian-2015 Art. 7^1, alin. (3) din titlul VII, capitolul II completat de Art. II, punctul 

4 din Legea 10/2015) 

 

(4)Fondul "Proprietatea" investeşte cel puţin 20% din activele sale în: 

a)valori mobiliare înscrise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum este aceasta definită 

la art. 125 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau tranzacţionate în 

cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, din România sau dintr-un stat membru al Uniunii 

Europene; 

b)valori mobiliare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene 

sau negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene, care 

operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau 

a pieţei reglementate să fie în prealabil aprobată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau să 

se regăsească în actul constitutiv al Fondului Proprietatea aprobat de Comisia Naţională a Valorilor 

Mobiliare; 

c)valori mobiliare nou-emise, în condiţiile art. 101 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d)titluri de participare emise de OPCVM şi/sau AOPC menţionate în art. 101 alin. (1) lit. d) din 

Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

e)valori mobiliare emise de OPCVM şi/sau AOPC, admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 

sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare. 

(5)Limitele investiţionale menţionate la alin. (3) şi (4) pot fi modificate prin lege, cu avizul prealabil 

al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 

 

 (la data 17-Jul-2010 Art. 7^1, alin. (5) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 4. 

din Legea 142/2010 ) 

 

 la data de 15-Ian-2015 Art. 8 din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. II, punctul 5 din Legea 

10/2015) 

 

Art. 9 

(1)La constituire, capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" va fi format din următoarele 

active: 

a)acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la societăţi comerciale, 

conform anexei; 

b)acţiunile deţinute de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie la diverse societăţi 

comerciale, conform anexei; 

c)acţiunile deţinute de Ministerul Finanţelor Publice la diverse societăţi comerciale, conform 

anexei; 

d)acţiunile deţinute de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului la diverse societăţi 

comerciale, conform anexei; 

e)acţiunile deţinute de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei la diverse societăţi 

comerciale, conform anexei; 

f)alte tipuri de active stabilite prin hotărârea Guvernului de înfiinţare a Fondului "Proprietatea", cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 (la data 29-Jun-2007 Art. 9, alin. (1), litera F. din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, 

alin. (1), punctul 10. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 
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 (la data de 15-Ian-2015 Art. 9, alin. (2) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. II, punctul 6 

din Legea 10/2015) 

 

 (la data 20-Oct-2010 Art. 9, alin. (3) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. 3, litera A. din 

Ordonanta urgenta 91/2010 ) 

 

Art. 9
1
 

(1)Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, capitalul social iniţial este considerat subscris şi integral vărsat de statul român, prin 

efectul legii, sub condiţia înregistrării Societăţii Comerciale Fondul "Proprietatea" - S.A. la Oficiul 

Registrului Comerţului. Valoarea capitalului social iniţial al Fondului "Proprietatea" se stabileşte 

prin hotărâre a Guvernului. 

(2)Se mandatează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acţionar unic al 

Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. să dispună 

reprezentanţilor acestei societăţi comerciale ca în cadrul adunărilor generale ale societăţilor la care 

Fondul Proprietatea a primit participaţii de la Electrica - S.A. să mandateze consiliile de 

administraţie să înregistreze Fondul Proprietatea în registrele acţionarilor respectivelor societăţi 

comerciale. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acţionar unic, poate 

proceda la reducerea capitalului social al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a 

Energiei Electrice - Electrica - S.A. 

(3)De la data constituirii Fondului Proprietatea şi până la actualizarea registrelor acţionarilor 

societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale menţionate în anexă, 

drepturile nepatrimoniale aferente acţiunilor transferate Fondului "Proprietatea" se exercită de către 

Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, 

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Transporturilor, respectiv de către 

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. în cadrul 

societăţii menţionate în alin. (2). 

 

 (la data de 15-Ian-2015 Art. 9
1
, alin. (4)-(7) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. II, 

punctul 7 din Legea 10/2015) 

 

(8)Până la data de 31 decembrie 2007, societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile 

naţionale menţionate în anexă al căror capital social este deţinut în totalitate de către Fondul 

"Proprietatea" şi statul român, prin entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. a)-e), îşi vor modifica 

actele constitutive în vederea asigurării conformităţii acestora cu dispoziţiile prezentei legi şi ale 

Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Entităţile menţionate la art. 

9 alin. (1) lit. a)-e) vor asigura modificarea actelor constitutive, în vederea asigurării conformităţii 

acestora cu dispoziţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Art. 9
2 

(1)Evaluarea activelor care formează capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" se realizează, 

în cazul societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la 

tranzacţionare, prin metoda capitalurilor proprii înregistrate la data de 31 decembrie 2004, iar în 

cazul celor admise la tranzacţionare, pe baza preţului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de şedinţe 

de tranzacţionare, cu obligaţia ca ziua de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare 

să fie cu cel mult 60 de şedinţe de tranzacţionare anterioară datei de adoptare a hotărârii Guvernului 

privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea", prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului 

"Proprietatea" urmând să se determine data de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de 

tranzacţionare. În cazul societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale 

admise la tranzacţionare pentru care, în perioada de referinţă menţionată mai sus, nu s-au înregistrat 

tranzacţii cu acţiuni care să reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al 

emitentului respectiv înregistrat în registrul acţionarilor la data de împlinire a termenului de 90 de 
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şedinţe de tranzacţionare, se utilizează metoda de evaluare aplicabilă societăţilor comerciale, 

societăţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare. În cazul societăţilor care 

nu au depus situaţiile financiare aferente anului 2004 la unităţile teritoriale ale Ministerului 

Economiei si Finanţelor, se vor lua în considerare ultimele situaţii financiare anuale înregistrate la 

unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

(2)După înmatricularea Fondului "Proprietatea", dar anterior înregistrării la Comisia Naţională a 

Valorilor Mobiliare potrivit art. 7 alin. (2), Fondul "Proprietatea" contractează servicii de evaluare 

cu societăţi înregistrate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare care, pe baza termenelor de 

referinţă şi metodelor de evaluare stabilite potrivit alin. (1) şi, dacă este cazul, a hotărârii 

Guvernului pentru înfiinţarea Fondului "Proprietatea", analizează corelaţia între valoarea activelor 

care formează capitalul social al Fondului "Proprietatea" şi valoarea capitalului social al Fondului 

"Proprietatea" stabilită prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea". 

Selectarea evaluatorului are loc pe baza unei proceduri competitive deschise şi transparente. 

(3)Dacă prin raportul de evaluare se constată că valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea 

capitalului social iniţial stabilită prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului 

"Proprietatea", se procedează astfel: 

a)în cazul în care valoarea activelor este mai mare - capitalul social al Fondului "Proprietatea" se 

majorează în mod corespunzător, acţiunile revenind integral statului român. Operaţiunea de 

majorare se realizează de drept, operaţiunea fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului în 

baza hotărârii Consiliului de Supraveghere al Fondului "Proprietatea", adoptată în temeiul raportului 

de evaluare; 

b)în cazul în care valoarea activelor este mai mică - acţiunile corespunzătoare valorii lipsă se 

consideră neplătite şi aparţin în întregime statului român. 

(4)Până la data plăţii integrale, acţiunile neplătite sunt indisponibilizate în contul statului român la 

depozitarul central şi nu pot fi vândute sau transmise persoanelor despăgubite şi deţinătorilor de 

titluri de despăgubire sau de conversie. 

(5)Acţiunile neplătite nu se iau în calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului 

"Proprietatea" şi nu dau dreptul la repartizarea activului societăţii în cazul lichidării acesteia. 

(6)Acţiunile neplătite nu se iau în calcul la stabilirea cvorumului de prezenţă în cadrul adunărilor 

generale ale acţionarilor şi nu dau drept de vot. 

(7)Acţiunile neplătite se liberează progresiv, pe măsură ce statul român virează Fondului 

"Proprietatea" contravaloarea acestora, în numerar sau în natură, din sursele şi în temeiul prezentei 

legi şi al reglementărilor emise în aplicarea acesteia. 

 

 (la data 29-Jun-2007 Art. 9 din titlul VII, capitolul II completat de Art. 1, alin. (1), punctul 13. 

din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

(8)Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se reduce capitalul social al Fondului "Proprietatea" de la 14.240.540.675 lei la 

13.757.592.587 lei, prin anularea unui număr de 482.948.088 acţiuni neplătite aparţinând statului 

român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice. 

(9)Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, reducerea de capital social menţionată la alin. (8) va fi înregistrată la oficiul registrului 

comerţului în baza hotărârii Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea". Hotărârea 

Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea" privitoare la reducerea de capital social va fi 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi va avea acelaşi regim ca şi hotărârile 

adunării generale a acţionarilor, în ceea ce priveşte publicitatea acestora şi posibilitatea de 

contestare în instanţă. 

(10)Prin derogare de la prevederile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, reducerea capitalului social va putea fi făcută imediat după 

publicarea hotărârii de reducere în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

 

  (la data 17-Jul-2010 Art. 9^2, alin. (7) din titlul VII, capitolul II completat de Art. 1, punctul 6. 

din Legea 142/2010 ) 
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 (la data de 15-Ian-2015 Art. 10, alin (1)-(3) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. II, 

punctul 8 din Legea 10/2015) 

 

Art. 10
1 

Orice vărsământ efectuat de statul român la Fondul «Proprietatea», în numerar sau natură, în 

temeiul prezentei legi, se consideră făcut cu prioritate pentru stingerea obligaţiei de plată a 

acţiunilor subscrise şi neplătite, fără distincţie sau distribuţie între surse sau sume. 

 

 (la data de 15-Ian-2015 Art. 10
1
 din titlul VII, capitolul II modificat de Art. II, punctul 9 din 

Legea 10/2015) 

 

Art. 11 

(1)Entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) au obligaţia ca până la data de 30 septembrie 2007 să 

iniţieze procedurile legale necesare pentru derularea de oferte publice iniţiale sau secundare de 

vânzare pentru pachete de acţiuni de minimum 5 % emise de societăţile comerciale, societăţile 

naţionale şi companiile naţionale prevăzute în anexă, în vederea admiterii acţiunilor acestora la 

tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. 

Procedurile de admitere la tranzacţionare vor fi finalizate cel târziu la data de 31 decembrie 2014. 

 

 (la data 15-Dec-2013 Art. 11, alin. (1) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. I din Legea 

337/2013 ) 

 

(2)Obligaţia prevăzută în alin. (1) nu se aplică în privinţa: 

a)societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale care fac obiectul unei 

strategii de privatizare către un investitor strategic, aprobată de Guvernul României, caz în care 

instituţia publică implicată stabileşte oportunitatea şi condiţiile iniţierii, derulării şi încheierii de 

oferte publice secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minim de 5%; 

b)societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale în care entităţile menţionate 

la art. 9 alin. (1) deţin un număr de acţiuni care, împreună cu cele deţinute de Fondul Proprietatea, 

nu le conferă drepturi de vot suficiente adoptării hotărârilor menţionate în alin. (1); 

c)societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale care nu îndeplinesc 

cerinţele minime referitoare la emitent şi acţiuni stabilite în Legea nr. 297/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 (la data 29-Jun-2007 Art. 11 din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 16. 

din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

Art. 12 

(1)Fondul "Proprietatea" va fi administrat de organele de conducere, astfel cum sunt acestea 

reglementate de actul constitutiv al Fondului "Proprietatea", aprobat prin hotărârea adunării 

generale extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 (la data 17-Jul-2010 Art. 12, alin. (1) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 7. 

din Legea 142/2010 ) 

 

 (la data de 15-Ian-2015 Art. 12, alin. (2) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. II, punctul 

10 din Legea 10/2015) 

 

(3)Capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" este împărţit în acţiuni deţinute de Ministerul 

Finanţelor Publice. O parte dintre acestea pot fi vândute de către Ministerul Finanţelor Publice prin 

operaţiuni bursiere autorizate de reglementările operatorului de piaţă sau legislaţia aplicabilă, iar 

cealaltă parte va fi distribuită titularilor titlurilor de despăgubire sau ai titlurilor de conversie, după 
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caz, în condiţiile legii. Acţiunile vor fi distribuite persoanelor menţionate în acest articol prin 

transformarea titlurilor de despăgubire sau a titlurilor de conversie, după caz, în acţiuni emise de 

Fondul "Proprietatea", conform mecanismului prevăzut la cap. V1. Realizarea conversiei acestor 

titluri în acţiuni emise de Fondul «Proprietatea» determină stingerea creanţelor constatate prin 

aceste titluri. 

 

 (la data 17-Jul-2010 Art. 12, alin. (3) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 8. 

din Legea 142/2010 ) 

 

(4)Fondul "Proprietatea" va fi admis la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată 

de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi fără promovarea unei oferte publice. Admiterea la 

tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. 

se realizează în baza prospectului menţionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat, după caz, în 

conformitate cu prevederile alin. (41). 

 

 (la data 17-Jul-2010 Art. 12, alin. (4) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 8. 

din Legea 142/2010 ) 

 

(4
1
)În perioada cuprinsă între data întocmirii prospectului menţionat la art. 7 alin. (2) lit. j) şi data 

admiterii la tranzacţionare, apariţia oricărui nou eveniment sau modificarea informaţiilor iniţiale 

prezentate în cadrul prospectului trebuie să facă obiectul unui amendament aprobat de Comisia 

Naţională a Valorilor Mobiliare. Solicitarea de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată 

administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. se va face în termen de cel mult 90 de zile 

lucrătoare de la data înregistrării la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. 

 

 (la data 17-Jul-2010 Art. 12, alin. (4) din titlul VII, capitolul II completat de Art. 1, punctul 9. 

din Legea 142/2010 ) 

 

(5)În situaţia lansării de către Ministerul Finanţelor Publice a unei oferte publice secundare de 

vânzare, prospectul pentru derularea ofertei publice secundare va fi acelaşi cu prospectul menţionat 

la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat cu informaţii suficiente despre termenii ofertei şi valorile mobiliare 

oferite, dacă este cazul, astfel încât să permită investitorilor să adopte o decizie cu privire la 

cumpărarea respectivelor valori mobiliare. Oferta publică secundară de vânzare lansată de 

Ministerul Finanţelor Publice se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc numărul acţiunilor ce 

urmează a fi oferite în cadrul vânzării şi condiţiile în care are loc lansarea şi derularea ofertei 

publice secundare de vânzare. 

 

 (la data 17-Jul-2010 Art. 12, alin. (5) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 10. 

din Legea 142/2010 ) 

 

(6)Ulterior admiterii la tranzacţionare a acţiunilor Fondului "Proprietatea", Ministerul Economiei şi 

Finanţelor poate să deruleze alte oferte publice de vânzare şi să vândă sau să cumpere acţiuni emise 

de Fondul "Proprietatea" în condiţiile legii. 

(7)Admiterea acţiunilor pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. se 

efectuează prin derogare de la prevederile art. 213 alin. 1 lit. c) şi art. 215 în privinţa plăţii integrale 

a acţiunilor şi art. 217 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul 

"Proprietatea" poate iniţia procedura necesară pentru admiterea acţiunilor acestuia la tranzacţionare 

pe pieţe internaţionale de instrumente financiare. 

(8)Acţiunile neplătite se tranzacţionează numai după depunerea la Comisia Naţională a Valorilor 

Mobiliare a dovezii plăţii integrale a acestora, care constă în certificatul de înregistrare de menţiuni 

emis de Oficiul Registrului Comerţului şi într-o confirmare emisă de un auditor financiar/evaluator 

înregistrat la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. 
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(9)Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare va adopta reglementări pentru punerea în executare a 

prevederilor prezentei legi referitoare la funcţionarea şi înregistrarea de către Comisia Naţională a 

Valorilor Mobiliare a Fondului "Proprietatea", precum şi la tranzacţionarea acţiunilor emise de 

acesta. 

 

 (la data 29-Jun-2007 Art. 12 din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 17. 

din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

Art. 12
1 

(1)Acţiunile emise de Fondul "Proprietatea" dau dreptul la vot, în condiţiile menţionate mai jos: 

a)în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul 

social vărsat al Fondului "Proprietatea", fiecare acţiune dă dreptul la un vot; 

b)în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând până la 3% inclusiv, din capitalul 

social vărsat al Fondului "Proprietatea", acţiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul 

social vărsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, iar acţiunile reprezentând între 

1% şi 3% inclusiv, două acţiuni dau dreptul la un vot; 

c)în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând până la 5% inclusiv, din capitalul 

social vărsat al Fondului "Proprietatea", acţiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul 

social vărsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, acţiunile reprezentând între 1% 

şi 3% inclusiv, două acţiuni dau dreptul la un vot, iar acţiunile reprezentând între 3% şi 5% inclusiv, 

trei acţiuni dau dreptul la un vot, 

d)participaţiile deţinute de un acţionar reprezentând peste 5% dau dreptul la vot astfel: acţiunile 

reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul 

la un vot fiecare, acţiunile reprezentând între 1% şi 3% inclusiv, două acţiuni dau dreptul la un vot, 

acţiunile reprezentând între 3% şi 5% inclusiv, trei acţiuni dau dreptul la un vot, iar acţiunile 

reprezentând peste 5% nu conferă drept de vot. 

(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

(3)Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru adoptarea 

unei hotărâri privind majorarea capitalului social, cu excepţia majorărilor de capital care se 

realizează de drept, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipată a Fondului "Proprietatea", 

este necesară, atât la prima, cât şi la a doua convocare, prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel 

puţin 50% din numărul total al drepturilor de vot. 

 

 (la data 17-Jul-2010 Art. 12^1, alin. (4) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. 1, punctul 11. 

din Legea 142/2010 ) 

 

(5)Ulterior datei la care participaţia statului scade sub 33% din capitalul social vărsat al Fondului 

"Proprietatea", acţionarii pot decide cu privire la dreptul de vot conform numărului de acţiuni şi 

asupra cvorumului, cu respectarea dispoziţiilor dreptului comun în materie. 

 

 (la data 29-Jun-2007 Art. 12 din titlul VII, capitolul II completat de Art. 1, alin. (1), punctul 18. 

din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

CAPITOLUL III: Măsuri instituţionale 

 

  (la data 20-May-2013 Art. 13 din titlul VII, capitolul III abrogat de Art. 50, litera C. din 

capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

Art. 13
1 

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor coordonează procesul de acordare a 

despăgubirilor realizând activităţile prevăzute în acte normative speciale, precum şi activităţile 

necesare implementării prezentei legi, incluzând emiterea titlurilor de plată, titlurilor de conversie, 

realizarea conversiei în acţiuni şi achitarea despăgubirilor în numerar. 
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 (la data 20-May-2013 Art. 14 din titlul VII, capitolul III abrogat de Art. 50, litera C. din 

capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 14^1 din titlul VII, capitolul III abrogat de Art. 50, litera C. din 

capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 14^2 din titlul VII, capitolul III abrogat de Art. 50, litera C. din 

capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

 

CAPITOLUL IV: Măsuri anticorupţie 

 

Art. 15 

În scopul evitării unor posibile fraude sau tentative de corupere a personalului implicat în aplicarea 

prezentei legi se stabilesc următoarele măsuri: 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 15, litera A. din titlul VII, capitolul IV abrogat de Art. 50, litera C. 

din capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 15, litera B. din titlul VII, capitolul IV abrogat de Art. 50, litera C. 

din capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 15, litera C. din titlul VII, capitolul IV abrogat de Art. 50, litera C. 

din capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 15, litera D. din titlul VII, capitolul IV abrogat de Art. 50, litera C. 

din capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

e)salariaţii care desfăşoară lucrările de secretariat vor beneficia de spor de dificultate care poate fi 

de până la 50% din salariul de încadrare; stabilirea acestui spor se face individual de Comisia 

Centrală la propunerea preşedintelui; 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 15, litera F. din titlul VII, capitolul IV abrogat de Art. 50, litera C. 

din capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

*) La articolul 15 din capitolul IV "Măsuri anticorupţie" al 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, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, 

litera f) se abrogă. 

 

 (la data 01-Feb-2014 Art. 15 din titlul VII, capitolul IV abrogat de Art. 165 din titlul II din 

Legea 187/2012 ) 

 

CAPITOLUL V: Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 16 din titlul VII, capitolul V abrogat de Art. 50, litera C. din 

capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 17 din titlul VII, capitolul V abrogat de Art. 50, litera C. din 

capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 18 din titlul VII, capitolul V abrogat de Art. 50, litera C. din 

capitolul VI din Legea 165/2013 ) 
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CAPITOLUL V
1
: Valorificarea titlurilor de despăgubire. Stabilirea algoritmului de atribuire 

a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea 

 

SECŢIUNEA 1: Valorificarea titlurilor de despăgubire 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 18^1 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 50, 

litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 18^2 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 50, 

litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 18^3 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 50, 

litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 18^4 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 50, 

litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 18^5 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 50, 

litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 18^6 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 50, 

litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

SECŢIUNEA 2: Reguli de atribuire a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 18^7 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 2 abrogat de Art. 50, 

litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 18^8 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 2 abrogat de Art. 50, 

litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 18^9 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 2 abrogat de Art. 50, 

litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

CAPITOLUL VI: Căi de atac în justiţie 

 

Art. 19 

(1)Deciziile adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pot fi atacate în 

condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

Plângerea suspendă exerciţiul dreptului de opţiune asupra titlului de despăgubire al titularului. 

(2)Valorificarea titlurilor de despăgubire se face numai după finalizarea procedurii administrative 

prealabile sau, după caz, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care 

plângerea formulată în temeiul alin. (1) a fost respinsă, în cazul în care procedura administrativă a 

fost urmată de o procedură judecătorească. 

(3)În cazul în care, după parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după 

parcurgerea procedurii în faţa instanţei judecătoreşti, a fost acordată o sumă mai mare decât cea 

stabilită în titlul de despăgubire iniţial emis, decizia reprezentând titlul de despăgubire aferent 

diferenţei cuvenite se emite de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. După 

emiterea respectivei decizii, reprezentând titlul de despăgubire emis în completare, se urmează 

procedura prevăzută la capitolul V1. 
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 (la data 29-Jun-2007 Art. 19 din titlul VII, capitolul VI modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 27. 

din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

Art. 20 

(1)Competenţa de soluţionare a acţiunii în contencios administrativ având ca obiect contestarea 

deciziei adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor sau, după caz, refuzul 

acesteia de a emite decizia revine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a 

cărui rază teritorială domiciliază reclamantul. Dacă reclamantul domiciliază în străinătate, cererea 

se adresează instanţei reşedinţei sale din ţară sau, după caz, instanţei domiciliului reprezentantului 

acestuia din România, iar dacă nu are nici reşedinţă în România şi nici reprezentant cu domiciliul în 

România, cererea se adresează Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti. 

 

 (la data 15-Feb-2013 Art. 20, alin. (1) din titlul VII, capitolul VI modificat de Art. X din 

capitolul I, sectiunea 2 din Legea 2/2013 ) 

 

(2)Hotărârea pronunţată de prima instanţă poate fi atacată cu recurs. Recursul suspendă executarea. 

 

CAPITOLUL VI
1
: Răspunderi şi sancţiuni 

 

Art. 20
1 

(1)Încălcarea prevederilor art. 91 alin. (8) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 

50.000 lei la 100.000 lei. 

(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către 

organele de control ale Ministerului Economiei si Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale. 

 

 (la data 29-Jun-2007 titlul VII, capitolul VI completat de Art. 1, alin. (1), punctul 28. din titlul 

I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

CAPITOLUL VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

Art. 21 

 

 (la data 27-Oct-2005 Art. 21 din titlul VII, capitolul VII reglementat de partea 7^1 din Norme 

Metodologice din 2005 ) 

 

(1)Dacă, pe baza constatărilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta stabileşte că imobilul 

pentru care s-a stabilit plata de despăgubiri este restituibil în natură, prin decizie motivată va 

proceda la restituirea acestuia. 

(2)Decizia de restituire în natură astfel emisă urmează regimul juridic prevăzut de art. 23 alin. (4) 

din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 

martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată. 

 

 (la data 20-May-2013 Art. 22 din titlul VII, capitolul VII abrogat de Art. 50, litera C. din 

capitolul VI din Legea 165/2013 ) 

 

Art. 23 

(1)În cazul în care, în decizia/dispoziţia sau ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice 

centrale ori după caz propunerea motivată a entităţii învestite cu soluţionarea notificării, de acordare 

a măsurilor reparatorii prin echivalent, sunt individualizate mai multe persoane şi cotele aferente 

drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despăgubire se acordă individual potrivit cotei 

corespunzătoare. 

(2)În cazul în care, în decizia/dispoziţia sau ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice 

centrale ori, după caz, propunerea motivată a entităţii învestite cu soluţionarea notificării de 
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acordare a măsurilor reparatorii, sunt individualizate mai multe persoane fără a se fi stabilit cotele 

aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despăgubire se acordă pe numele tuturor 

beneficiarilor. 

(3)În cazul în care persoanele individualizate în decizia/dispoziţia sau ordinul conducătorului 

autorităţii administraţiei publice centrale ori, după caz, propunerea motivată a entităţii învestite cu 

soluţionarea notificării de acordare a măsurilor reparatorii prezintă un act autentic de partaj voluntar 

sau, după caz, o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-au stabilit cotele 

cuvenite fiecăruia, titlul de despăgubire se acordă individual, potrivit cotei convenite ori stabilite. 

 

Art. 24 

 

 (la data 27-Oct-2005 Art. 24 din titlul VII, capitolul VII reglementat de partea 9^1 din Norme 

Metodologice din 2005 ) 

 

(1)În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, procesele-verbale încheiate 

de prefecturi prin care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca despăgubire vor fi 

reanalizate şi, în situaţia în care potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, restituirea în 

natură nu este posibilă dar se constată că notificanţii sunt îndreptăţiţi la acordarea de despăgubiri, 

dosarul întocmit va fi înaintat Secretariatului Comisiei Centrale, însoţit de situaţia juridică actuală a 

imobilului şi de ordinul conţinând propunerea motivată a prefectului de acordare a despăgubirilor. 

(2)Prevederile art. 16 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

 

Art. 25 

 

 (la data 27-Oct-2005 Art. 25 din titlul VII, capitolul VII reglementat de partea 10^1 din Norme 

Metodologice din 2005 ) 

 

(1)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, notificările înregistrate la 

prefecturi şi pentru care nu au fost încheiate procese-verbale se vor înainta entităţilor învestite 

potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 

6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată cu soluţionarea acestora. 

(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţiile în care, în urma reanalizării 

proceselor-verbale încheiate de prefecturi prin care sunt consemnate sume care urmează a se acorda 

ca despăgubire se constată că potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, restituirea în natură este posibilă, ori notificanţii nu sunt îndreptăţiţi la 

acordarea de despăgubiri. 

 

Art. 26 

 

 (la data 27-Oct-2005 Art. 26 din titlul VII, capitolul VII reglementat de partea 11^1 din Norme 

Metodologice din 2005 ) 

 

(1)La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice ofertă de capital disponibil emisă în temeiul 

Hotărârii Guvernului nr. 498/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 

martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră închisă. 

(2)După închiderea ofertei, entitatea implicată în privatizare, emitentă a ofertei prevăzute la alin. 

(1), va proceda la atribuirea/alocarea acţiunilor, după care va elibera titularului deciziei de restituire 

prin acordarea de acţiuni ori al titlurilor de valoare nominală subscrise, o adeverinţă/un certificat de 

acţionar care va indica titularul acestora, numărul acţiunilor şi datele de identificare a societăţii 

comerciale. 
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(3)În termen de 10 zile de la data atribuirii/alocării acţiunilor, entitatea implicată în privatizare, 

emitentă a ofertei prevăzute la alin. (1), va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista 

beneficiarilor măsurilor prevăzute la alin. (2), a titlurilor de valoare nominală, a 

deciziilor/dispoziţiilor ori, după caz, a ordinelor în baza cărora au fost acordate/alocate acţiunile, 

fiind menţionat distinct şi emitentul acestora. 

(4)Dispoziţiile prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător pentru orice altă ofertă de 

capital disponibil, închisă înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi. În acest caz, termenul 

prevăzut la alin. (3) curge de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

 

Art. 27 

(1)Nu fac obiectul prezentei legi acţiunile acordate/alocate în cadrul unei oferte de capital disponibil 

emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)În situaţia în care, în urma ofertei de capital disponibil, au fost alocate/atribuite acţiuni într-un 

cuantum inferior celor prevăzute în deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite cu soluţionarea 

notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinele conducătorilor administraţiei publice 

centrale învestite cu soluţionarea notificărilor, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor va 

proceda la emiterea titlului de despăgubire, după parcurgerea procedurii prevăzute de prezenta lege, 

pentru diferenţa până la concurenţa sumelor stabilite de evaluatori sau societăţile de evaluare 

desemnate. 

 

Art. 28 

 

 (la data 27-Oct-2005 Art. 28 din titlul VII, capitolul VII reglementat de partea 12^1 din Norme 

Metodologice din 2005 ) 

 

(1)În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice 

va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista tuturor titularilor titlurilor de valoare nominală, 

a deciziilor/dispoziţiilor ori, după caz, a ordinelor în baza cărora au fost emise, fiind menţionat 

distinct şi emitentul acestora. 

(2)Dacă titlul de valoare nominală a fost emis pe numele reprezentanţilor persoanelor îndreptăţite 

înscrise în decizia/dispoziţia de restituire în echivalent, se va face această menţiune. 

 

Art. 29 

 

 (la data 27-Oct-2005 Art. 29 din titlul VII, capitolul VII reglementat de partea 13^1 din Norme 

Metodologice din 2005 ) 

 

(1)Titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice în temeiul art. 30 din Legea 

nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi nevalorificate în cadrul 

unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările 

şi completările ulterioare, se convertesc şi prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea 

Despăgubirilor, în titlu de despăgubire. 

(2)Titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice în temeiul art. 30 din Legea 

nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, valorificate în cadrul unei 

oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, nu fac obiectul prezentei legi. 

(3)În situaţia în care titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice în temeiul 

art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au fost 

valorificate parţial în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului 

nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare, decizia Comisiei Speciale pentru Stabilirea 

Despăgubirilor prin care se dispune convertirea acestora în titlu de plata a despăgubirii se va emite 

numai pentru titlurile de valoare nominală deţinute de solicitant şi nevalorificate. 
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(4)În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (3), Comisia Specială pentru Stabilirea Despăgubirilor va 

decide după primirea cererilor persoanelor îndreptăţite, la care vor fi anexate, în original, titlurile de 

valoare nominală nevalorificate. 

(5)Cererile prevăzute la alin. (4) se vor depune la Secretariatul Comisiei Speciale pentru Stabilirea 

Despăgubirilor, după constituirea acesteia. 

 

Art. 30 

Actele care au stat la baza emiterii titlurilor de despăgubire au regim de arhivare permanent şi se 

depun la încetarea activităţii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor la Cancelaria 

Primului Ministru. 

 

Art. 31 

În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Guvernul va emite norme 

metodologice de aplicarea legii, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru şi a Ministerului 

Finanţelor Publice. 

 

Art. 32 

(1)Comisia Centrală are sigiliu propriu şi îşi va desfăşura activitatea la sediul Autorităţii Naţionale 

pentru Restituirea Proprietăţilor. 

(2)Fondurile necesare funcţionării Comisiei Centrale şi a secretariatului acestuia se vor asigura prin 

bugetul Cancelariei Primului - Ministru. 

(3)Onorariile evaluatorilor sau a societăţilor de evaluare se vor achita din bugetul Cancelariei 

Primului-Ministru la cererea Secretariatului Comisiei Centrale. 

 

Art. 33 

La data intrării în vigoare a prezentului titlu se abrogă art. 30, şi art. 34 - 40 din Legea nr. 10/2001 

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 

decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, 

şi art. 3 al Titlului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

48/2004. 

 

TITLUL VII
1
: Anexa - Descrierea activelor ce vor fi transferate la Fondul "Proprietatea" 

 

1.De la Ministerul Economiei şi Comerţului şi OPSPI se vor transfera următoarele participării: 

1.1.- 15% din CN Transelectrica Bucureşti SA 

1.2.- 15% din SNTGN Transgaz SA 

1.3.-10% din SC Petrom SA 

1.4.-15% din SNGN Romgaz SA 

1.5.-12% din SC DGN Distrigaz Sud SA 

1.6.- 12% din SC DGN Distrigaz Nord SA 

1.7.- 20% din SC Hidroelectrica SA 

1.8.- 20% din SN Nucleareiectrica SA 

1.9.-12% din SC Electrica Moldova SA 

1.10.-12% din SC Electrica Oltenia SA 

1.11.-12% din SC Electrica Dobrogea SA 

1.12.- 12% din SC Electrica Muntenia Nord SA 

1.13.-12% din SC Electrica Muntenia Sud SA 

1.14.-12% din SC Electrica Banat SA 

1.15.-12% din SC Electrica Transilvania Nord SA 

1.16.-12% din SC Electrica Transilvania Sud SA 

1.17.-15% din SC Complexul Energetic Turceni SA 

1.18.-15% din SC Complexul Energetic Craiova SA 

1.19.-15% din SC Complexul Energetic Rovinari SA 
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1.20.- 10% din SC Oil Terminal SA 

1.21.- 10% din SC Conpet SA 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 1., subpunctul 1.22.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 30. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

2.De la Ministerul Finanţelor Publice se vor transfera următoarele: 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 2., subpunctul 2.1.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 31. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 2., subpunctul 2.2.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 31. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 2., subpunctul 2.3.:7. din titlul VII^1 a fost abrogat de 

Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 30-Dec-2005 punctul 2., subpunctul 2.3.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 3, alin. (1), 

punctul 4. din titlul III din Ordonanta urgenta 209/2005 ) 

 

2.4.- sumele obţinute din recuperarea drepturilor valutare deţinute de statul român din activitatea de 

comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi 

sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi 

guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, 

barter şi cooperare economică internaţională, conform art. 9 alin. (2) lit. a) şi b). 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 2., subpunctul 2.4.. din titlul VII^1 modificat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 32. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

3.De la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiei se vor transfera următoarele 

participaţii: 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 3., subpunctul 3.1.:8. din titlul VII^1 a fost abrogat de 

Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 30-Dec-2005 punctul 3., subpunctul 3.1.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 3, alin. (1), 

punctul 5. din titlul III din Ordonanta urgenta 209/2005 ) 

 

3.2.- 25% din Compania Naţională Poşta Română S.A. 

 

4.De la Ministerul Transporturilor, Construcţiei şi Turismului se vor transfera următoarele 

participaţii: 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 4., subpunctul 4.1.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 34. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 4., subpunctul 4.2.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 34. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 4., subpunctul 4.3.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 34. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

4.4.- 20% din Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Henri Coandă" SA 

4.5.- 20% din Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" SA 
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4.6.- 20% din Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Constanţa" SA 

4.7.- 20% din Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia" SA 

4.8.- 20% din Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" SA Constanţa 

4.9.- 20% din Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" SA Galaţi 

4.10.- 20% din Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu 

 

5.De la Agenţia de Valorificare a Activelor Statului se vor transfera următoarele participaţii: 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.1.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.2.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.3.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.4.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

5.5.- 10,947% din SC Mecon Braşov SA 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.6.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.7.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

5.8.- 70% din Societatea Comercială de Prestări Servicii în Domeniul Asigurărilor CAROM-

BROKER DE ASIGURARE - S.A. 

 

 (la data 06-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.8.. din titlul VII^1 rectificat de Actul din 

Rectificare din 2007 ) 

 

5.9.- 17,365% din SC Centrofarm Bucureşti SA 

5.10.- 12,124% din SC FECNE Bucureşti SA 

5.11.- 9,769% din SC Gerovital Cosmetics Bucureşti SA 

5.12.- 6,519% din SC Laromet Bucureşti SA 

5.13.- 68,322% din SC Prestări Servicii Bucureşti SA 

5.14.- 78,972% din SC Primcom Bucureşti SA 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.15.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.16.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.17.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.18.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.19.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 
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5.20.- 42,795% din SC Telerom Proiect Bucureşti SA 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.21.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

5.22.- 20% din SC World Trade Center CCIB Bucureşti SA 

5.23.- 33,000% din S.C. Bat Service Buzău S.A. 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.24.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

5.25.- 5,354% din S.C. Comcereal Fundulea S.A. 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.26.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.27.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

5.28.- 11,364% din S.C. Comcereal Cluj -Napoca S.A 

5.29.- 4,330% din S.C. Electroconstrcţia Elco Cluj-Napoca S.A. 

5.30.- 39,999% din SC Turdapan Turda SA 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.31.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.32.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.33.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.34.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.35.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

5.36.- 46,914% din SC Vitacom Sf. Gheorghe SA 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.37.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.38.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

5.39.- 6,144% din SC Oţelinox Târgovişte SA 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.40.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

5.41.- 7,378% din S.C. Retizoh Craiova S.A. 
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 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.42.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.43.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.44.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

5.45.-10,031% din S.C. Comcereal Miercurea Ciuc S.A. 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.46.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.47.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.48.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

5.49.-13,821% din S.C. Familial Restaurant Iaşi S.A. 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.50.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.51.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.52.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

5.53.- 3% din SC Petrom Aviation Bucureşti SA 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.54.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

  (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.55.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.56.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

5.57.- 9,638% din S.C. Marlin Ulmeni S.A. 

5.58.- 40,617% din SC Forsev Drobeta Turau-Severin SA 

5.59.- 10,076% din S.C. Mecanoenergetica Gura - Văii Drobeta Turnu Severin S.A. 

5.60.- 38,869% din SC Severnav Drobeta Turnu-Severin SA 

5.61.- 7,691% din SC Azomures Târgu Mureş SA 

5.62.- 7,967% din SC Carbid-fox Târnăveni SA 

5.63.- 69,949% din S.C. Comsig Sighişoara S.A. 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.64.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

5.65.- 17,489% din S.C. Salubriserv Târgu Mureş S.A. 

5.66.- 7,176% din S.C. Zamur Târgu Mureş S.A. 

5.67.- 15,996% din SC Commetex Piatra Neamţ SA 
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5.68.- 18,171% din SC Alro Slatina SA 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.69.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

5.70.- 1,690% din S.C. Ciocîrlia Ploieşti S.A. 

5.71.-15,429% din SC Palace Sinaia SA 

5.72.- 2,586% din SC Petrotel Lukoil Ploieşti SA 

5.73.- 5,106% din SC Elcond Zalău SA 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.74.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.75.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.76.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

5.77.- 6,814% din S.C. ResibSibiu S.A. 

5.78.- 39,999% din SC Transilvania - Corn SA 

5.79.- 7,622% din SC Cetatea Suceava SA 

5.80.- 71,896% din SC Alcom Timişoara SA 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.81.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 

 

5.82.- 15,620% din SC Remat Timiş Timişoara SA 

 

 (la data 29-Jun-2007 punctul 5., subpunctul 5.83.. din titlul VII^1 abrogat de Art. 1, alin. (1), 

punctul 35. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 ) 
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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de 

acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv 

 

Formă actualizată
2
 la data 15 Ianuarie 2015  

 

Extras 

 

TITLUL II: Alte măsuri pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente 

imobilelor preluate în mod abuziv 

 

Art. 1 

(1)În scopul reîntregirii capitalului social vărsat al Fondului "Proprietatea", la data intrării în vigoare 

a prezentei ordonanţe de urgenţă se transferă Fondului "Proprietatea" următoarele: 

1.De la Ministerul Transporturilor se transferă următorul pachet de acţiuni: 

1.1.Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa - 1.369.125 acţiuni 

2.De la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se transferă următoarele pachete de 

acţiuni: 

2.1.S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. - 2.599.134 acţiuni 

2.2.S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. - 2.210.067 acţiuni 

2.3.S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. - 4.536.869 acţiuni 

2.4.S.C. Conpet - S.A. - 346.301 acţiuni 

2.5.S.C. Enel Electrica Banat "S.A. - 4.634.741 acţiuni 

2.6.S.C. Enel Electrica Dobrogea S.A. - 3.389.701 acţiuni 

2.7.S.C. E.ON Moldova Distribuţie S.A. - 5.022.348 acţiuni 

2.8.S.C. E.ON Moldova Furnizare - S.A. - 1.393.872 acţiuni 

2.9.S.C. Electrica Muntenia Nord S.A. - 3.259.176 acţiuni 

2.10.S.C. CEZ Distribuţie S.A. - 12.874.225 acţiuni 

2.11.S.C. CEZ Vânzare - S.A. - 12.874.225 acţiuni 

2.12.S.C. Electrica Transilvania Nord - S.A. - 3.332.503 acţiuni 

2.13.S.C. Electrica Transilvania Sud S.A. - 3.898.704 acţiuni 

2.14.S.C. Petrom - S.A. - 5.791.079.578 acţiuni 

2.15.S.C. Romaero - S.A. - 1.311.691 acţiuni 

2.16.Societatea Naţionala a Sării - S.A. - 2.005.884 acţiuni 

2.17.S.C. Romplumb - S.A. - 1.595.520 acţiuni 

2.18.S.C. Simtex S.A. - 132.859 acţiuni 

2.19.S.C. Zirom Giurgiu - S.A. - 3.624.346 acţiuni 

2.20.S.C. Delfincom - S.A. - 645.647 acţiuni 

2.21.Societatea Naţională Plafar S.A. - 99.310 acţiuni 

2.22.S.C. IOR - S.A. - 2.622.273 acţiuni 

(la data 15-Aug-2007 Art. 1, alin. (1), punctul 2., subpunctul 2.22.. din titlul II rectificat de Actul 

din Rectificare din 2007 ) 

2.23.S.C. Electromecanica Ploieşti - S.A. - 1.002.301 acţiuni 

2.24.Compania Naţională Romarm filiala Uzina Mecanică Bucureşti S.A. - 2.951.053 acţiuni 

2.25.S.C. Centrofarm Bucureşti - S.A. - 57 acţiuni 

2.26.S.C. Comcereal Cluj-Napoca S.A. - 15 acţiuni 

2.27.S.C. Comcereal Fundulea - S.A. - 5.159 acţiuni 

2.28.S.C. Electroconstrucţia Elco Cluj-Napoca S.A. - 165.206 acţiuni 

2.29.S.C. FECNE Bucureşti - S.A. - 36 acţiuni 

2.30.S.C. Laromet Bucureşti - S.A. - 1.634 acţiuni 

2.31.S.C. Prestări Servicii Bucureşti - S.A. - 6.346 acţiuni 

                                                 
2
 Prezenta versiune reprezintă o formă consolidată a Titlului II din Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2007 

cu modificările intervenite de-a lungul timpului şi care nu a fost republicată în Monitorul Oficial. 
Această versiune are exclusiv un caracter informativ. 
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2.32.S.C. Primcom Bucureşti - S.A. - 12 acţiuni 

2.33.S.C. Remat Timiş Timişoara S.A. - 5.765 acţiuni 

2.34.S.C. Severnav Drobeta-Turnu Severin S.A. - 11.968 acţiuni. 

(2)Transferul dreptului de proprietate asupra activelor prevăzute la alin. (1) se realizează de drept, 

de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, administratorii societăţilor 

comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale emitente ale acţiunilor transferate având 

obligaţia de a actualiza din oficiu registrele acţionarilor şi acţiunilor. În cazul în care registrele 

acţionarilor societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale respective sunt 

ţinute de depozitarul central sau de societăţi de registru, actualizarea registrelor se realizează de 

depozitarul central sau de societatea de registru, după caz, pe baza cererii Fondului "Proprietatea". 

(3)Evaluatorul desemnat în conformitate cu art. 9
2
 alin. (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, va evalua şi valoarea activelor prevăzute la alin. (1), în 

conformitate cu metoda următoare: în cazul societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi 

companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare, prin metoda capitalurilor proprii înregistrate la 

data de 31 decembrie 2006, iar în cazul celor admise la tranzacţionare, pe baza preţului mediu 

ponderat aferent ultimelor 90 de şedinţe de tranzacţionare anterioare datei intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. În cazul societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi 

companiilor naţionale admise la tranzacţionare pentru care, în perioada de referinţă menţionată mai 

sus, nu s-au înregistrat tranzacţii cu acţiuni care să reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul 

capitalului social al emitentului respectiv înregistrat în registrul acţionarilor la data de împlinire a 

termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare, se utilizează metoda de evaluare aplicabilă 

societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare. În 

cazul societăţilor care nu au depus situaţiile financiare aferente anului 2006 la unităţile teritoriale ale 

Ministerului Economiei şi Finanţelor, se vor lua în considerare ultimele situaţii financiare anuale 

depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

(4)În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul, prin 

hotărâre, poate regulariza numărul acţiunilor operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1), 

transferate de la Ministerul Transporturilor şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la 

S.C. Fondul Proprietatea S.A. în funcţie de evidenţele oficiale ale Oficiului Naţional al Registrului 

Comerţului. 

 

Art. 2 

(1)Dacă raportul de evaluare întocmit potrivit art. 9
2
 alin. (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, constată că valoarea activelor prevăzute în anexa la titlul VII 

al Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cumulată cu valoarea activelor 

prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezentul titlu este inferioară valorii capitalului social, astfel cum a 

fost stabilit prin hotărârea Guvernului nr. 1.481/2005 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale 

"Fondul Proprietatea" - S.A., capitalul social al Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea S.A. va fi 

reîntregit cu diferenţa dintre suma de 14.240.540.675 lei şi valoarea determinată în urma evaluării. 

(2)În termen de maxim 3 luni de la data întocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat că 

valoarea activelor stabilită în condiţiile alin. (1) este inferioară valorii capitalului social al Societăţii 

Comerciale Fondul "Proprietatea" S.A., Guvernul va stabili sursele din care va fi reîntregit capitalul 

social al Societăţii Comerciale Fondul "Proprietatea" S.A. 

 

Art. 3 

(1)Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă deţin calitatea de 

acţionar al Fondului "Proprietatea" pot opta în termen de 6 luni calculat potrivit prevederilor art. 18
9
 

din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, între a-şi menţine 

calitatea de acţionar al Fondului Proprietatea, în condiţiile existente anterior intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă, sau a solicita anularea conversiei titlurilor de despăgubire în urma 

căreia au dobândit calitatea de acţionar. 

(2)Absenţa opţiunii în termenul prevăzut la alin. (1) prezumă acordul pentru menţinerea calităţii de 

acţionar. 



 
_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiţii de tip închis administrată în sistem unitar  •  Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, 

sector 1, Bucureşti, cod poştal 011017, România  •  Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

J40/21901/2005  •  Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668  •  Capital social subscris: 

11.815.279.886,85 RON, Capital social vărsat: 11.469.658.154,35 RON •  Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: 

office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro 

(3)Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va instructa depozitarul central să transfere 

direct acţiunile emise de Fondul "Proprietatea" şi deţinute de persoana respectivă din contul acesteia 

în contul Ministerului Economiei si Finanţelor. 

(4)Persoanele prevăzute la alin. (1) pot solicita anularea conversiei dacă, până la data depunerii 

solicitării la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, nu au efectuat acte de dispoziţie 

asupra acţiunilor dobândite în urma conversiei sau nu au constituit garanţii asupra acestora, care să 

determine imposibilitatea transferării acestora, împreună cu toate drepturile aferente, din contul 

persoanei care solicită anularea conversiei în contul Ministerului Economiei si Finanţelor. 

(5)La data depunerii solicitării scrise Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va 

instructa depozitarul central să blocheze transferul acţiunilor Fondului "Proprietatea" deţinute de 

persoana care a depus solicitarea de anulare a conversiei. 

(6)Toate comisioanele solicitate de depozitarul central pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute în 

prezentul articol se plătesc din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. 

 

Art. 4 

 

(la data 15-Jan-2015 Art. 4 din titlul II a se vedea referinte de aplicare din Art. IV din Legea 

10/2015 ) 

 

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se transferă de drept şi fără 

contraprestaţie de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Fondul "Proprietatea" 

creanţa împotriva Societăţii Comerciale World Trade Center Bucureşti S.A., împreună cu toate 

accesoriile aferente acumulate până la data transferului (creanţa împreună cu toate accesoriile 

aferente acumulate până la data transferului fiind denumite în continuare creanţa). După 

valorificarea creanţei de către Fondul "Proprietatea" prin orice metodă aleasă de către acesta, pentru 

valoarea recuperată, Fondul "Proprietatea" va emite acţiuni noi care vor reveni în întregime şi de 

drept statului român, reprezentat prin Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

 

Art. IV din Legea nr. 10/2015 intrată în vigoare la data de 15.01.2015 

(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, creanţa prevăzută la art. 4 al titlului II din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a 

despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 142/2010, se preia de către Ministerul Finanţelor Publice de la Fondul 

"Proprietatea", împreună cu toate accesoriile aferente. 

(2)Sumele obţinute din valorificarea creanţei prevăzute la alin. (1) se virează la bugetul de stat. 

 

Art. 5 

(1)Se suplimentează cu 25 posturi, încadrate conform Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind 

creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 

personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la 

Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 

indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, numărul maxim de posturi 

aprobat Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 

Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorului 

principal de credite, modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat Autorităţii Naţionale 

pentru Restituirea Proprietăţilor pe anul 2007. 

(3)Până la data modificării prevăzute la alin. (2), pentru asigurarea finanţării posturilor prevăzute la 

alin. (1), se suplimentează bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru Autoritatea 

Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, de la fondul de rezervă, conform prevederilor legale în 

vigoare. 
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Art. 6 

(1)În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, operatorii 

economici prevăzuţi în anexa la Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 

proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, 

care au virat dividendele aferente anilor 2005 şi 2006 către bugetul de stat sau bugetele instituţiilor 

publice implicate, vor vira partea corespunzătoare din acestea către Fondul Proprietatea. 

(2)În termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

operatorii economici vor recupera contravaloarea dividendelor prevăzute la alin. (1) conform 

metodologiei de restituire/compensare aprobată prin hotărâre a Guvernului. 

(3)În cazul în care operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu vor respecta termenul de 60 de zile, 

aceştia vor fi obligaţi să plătească dobânda legală pe fiecare zi de întârziere. 

 

Art. 7 

(1)În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va 

aproba prin hotărâre regulamentul de organizare a licitaţiei internaţionale pentru desemnarea 

societăţii de administrare şi caietul de sarcini al licitaţiei, documente ce vor fi întocmite de către 

Fondul Proprietatea. Componenţa comisiei care va derula procesul de selecţie se stabileşte prin 

decizie a Primului-Ministru. 

(2)Până la aprobarea prin hotărâre a Guvernului a regulamentului de organizare a licitaţiei 

internaţionale pentru desemnarea societăţii de administrare şi a caietului de sarcini al licitaţiei, 

Fondul Proprietatea are obligaţia de a selecta consultanţii financiari şi juridici necesari selecţiei 

societăţii de administrare. 

(3)Cheltuielile aferente procedurilor de selecţie a consultanţilor financiari, consultanţilor juridici şi a 

societăţii de administrare se suportă din bugetul Fondului Proprietatea. 

 

(la data 17-Jul-2010 Art. 7, alin. (4) din titlul II abrogat de Art. 1, punctul 14. din Legea 

142/2010) 

 

Art. 8 

Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte destinaţii cu caracter social pentru sumele provenite 

din vânzarea acţiunilor pe care statul, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, le deţine la Fondul 

"Proprietatea" şi din dividendele cuvenite statului român de la Fondul Proprietatea. 

 

Art. 9 

(1)Atribuţiile prevăzute în Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 

proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, 

în sarcina Cancelariei Primului-Ministru se preiau de Autoritatea Naţională pentru Restituirea 

Proprietăţilor. 

(2)Titlurile de despăgubire emise de Cancelaria Primului-Ministru rămân valabile. 

 

Art. 10 

Până la data la care vor fi numiţi cei doi membri în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea 

Despăgubirilor, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, aceasta va funcţiona în continuare cu numărul de 7 membri, iar pentru îndeplinirea 

atribuţiilor sale, Comisia Centrală va emite decizii sub semnătura preşedintelui acesteia şi va lucra 

în şedinţă în prezenţa a minim 5 membri şi va decide cu majoritatea voturilor celor prezenţi. 

 

Art. 11 

În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, Guvernul va aproba, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Economiei şi 

Finanţelor, Norme metodologice de aplicare a Titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 


