ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 1/2014 pentru modificarea structurii și
compoziției politice a Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 157 din 4 martie 2014,
Luând în considerare necesitatea obiectivă a stabilirii și aplicării unor măsuri de
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale corespunzător noii structuri și compoziții
politice a Guvernului,
Având în vedere că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se poate asigura
îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a
exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor,
elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. 1
(1) Se înfiinţează Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului,
instituţie publica cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, care
functionează în coordonarea ministrului economiei, prin reorganizarea Oficiului Participatiilor
Statului şi Privatizării în Industrie, denumit in continuare O.P.S.P.I., şi prin preluarea atributiilor
Departamentului pentru Energie de institutie publica implicata privind privatizarea, asa cum sunt
acestea stabilite conform prevederilor art. 43, alin. (2), lit. B din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr.
44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, pentru societatile din energie astfel cum sunt
acestea definite la art 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta nr 75/2013 privind unele masuri
pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in
Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri
privind activitatea Departamentului pentru Energie, cu modificarile si completarile ulterioare.
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(2) Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului are sediul în
municipiul Bucureşti, .......................nr. ........., sectorul ...... Sediul Departamentul pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.
(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Departamentul pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, denumit în continuare D.P.A.P.S., (i)
exercită, in numele Ministerului Economiei, toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea
de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea şi, după caz, lichidarea operatorilor
economici şi a filialelor acestora, cu exceptia societatilor din energie prevazute la alin 1, care nu
se afla in proces de pregatire si realizare a procesului de privatizare (ii) exercita, în numele
Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în domeniul
privatizării, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările
ulterioare, la unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei prevazute în
Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului
Economiei, cu modificările şi completările ulterioare; (iii) preia şi exercită atribuţiile
Departamentului pentru Energie de instituţie publică implicată în domeniul privatizării stabilite
conform prevederilor art. 43, alin. (2), lit. B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru societatile din energie prevazute la alin. (1) si
pentru societatile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei prevazute in anexa 2 litera C la
Hotararea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei,
cu modificările şi completările ulterioare; (iiii) preia şi exercită atribuţiile O.P.S.P.I. si ale
Departamentului pentru Energie referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii
clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de
privatizare, pentru societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi; (v) exercita
activitatile de restructurare şi lichidare a operatorilor economici aflaţi in portofoliul Ministerului
Economiei; (vi) deruleaza activitatile de atragere de investitii; (vii) implementeaza mecanismul
de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera precum şi
planul national de investitii in domeniul energetic, în conformitate cu prevederile H.G. nr.
1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020,
inclusiv Planul naţional de investiţii,
prin preluarea acestor atributii de la Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie,
Departamentul pentru Energie si respectiv Departamentul pentru Intreprinderi Mici, Mijocii,
Mediu de Afaceri si Turism.
(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, D.P.A.P.S. poate
infiinta, in numele Ministerului Economiei, noi societati cu capital integral/majoritar de stat, in
legatura cu activitatea desfasurata inclusiv in cadrul procedurilor de restructurare/reorganizare a
societatilor existente. Finantarea cheltuielilor legate de infiintarea acestor noi societati, inclusiv
2

constituirea capitalului social, se asigura din bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de
privatizare al D.P.A.P.S.
(5) D.P.A.P.S. poate participa la majorarea capitalului social al societatilor din portofoliu.
(6) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, D.P.A.P.S. va derula, in
numele Ministerului Economiei, in limitele competentelor aprobate de ministrul economiei, in
conformitate cu prevederile legale, activitatile legate de exercitarea calitatii de actionar al statului
stabilite de art. 43, alin. (2), lit. A din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi
completările ulterioare, in perioada de pregatire si realizare a procesului de privatizare la
societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din energie, precum si la filialele
acestora.
(7) Începând cu data prevăzută la alin. (1), D.P.A.P.S. preia drepturile şi îşi asumă obligaţiile şi
atribuţiile O.P.S.P.I. stabilite prin actele normative în vigoare, acorduri internaţionale sau alte
acte încheiate de către acesta potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.
(8) Începând cu data prevăzută la alin. (1), D.P.A.P.S. preia drepturile şi îşi asumă obligaţiile şi
atribuţiile Departamentului Pentru Energie stabilite prin actele normative în vigoare, acorduri
internaţionale sau alte acte încheiate de către acesta potrivit dispoziţiilor legale aplicabile,
corespunzătoare activităţilor prevazute la alin. (3) în privinţa societăţilor din energie.

ART. 2.
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, D.P.A.P.S. preia de la O.P.S.P.I. posturile si
personalul, potrivit legislaţiei muncii şi protecţiei sociale în vigoare.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, D.P.A.P.S. preia de la Departamentul pentru
Energie - Directia Generala Privatizare si Administare a Participatiilor Statului in Energie,
numarul de posturi si personalul cu atributii in privatizare, atragere de investitii, planul national
de investitii, postprivatizare, relatii cu investitorii, juridic, economic si dupa caz, administrare,
necesar desfăşurării, în numele Ministerului Economiei a atributiilor prevazute la art. 1, cu
respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele de muncă, potrivit legislaţiei
muncii şi protecţiei sociale în vigoare.
(3) Organizarea, funcţionarea şi numărul de posturi ale D.P.A.P.S. se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă.
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(4) Reîncadrarea personalului preluat de către D.P.A.P.S. se realizează cu păstrarea drepturile
salariale ce decurg din contractele de muncă avute la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(5) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului D.P.A.P.S. se stabilesc prin ordin al ministrului
economiei în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

ART. 3.
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, D.P.A.P.S. preia patrimoniul O.P.S.P.I.,
dobandeste toate bunurile, drepturile si isi asuma toate obligatiile si atributiile acestuia de
institutie publică implicată în domeniul privatizării, stabilite in conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale,
aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la operatorii
economici şi filialele acestora prevazuti în Anexa nr. 2 lit A pct. V la Hotararea Guvernului nr.
47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, D.P.A.P.S. preia o parte din patrimoniul
Departamentului pentru Energie aferent exercitarii atributiilor acestuia de institutie publică
implicată, mijloacele fixe şi obiectele de inventar, necesare îndeplinirii atribuţiilor prevazute la
art. 1 şi corespunzătoare numărului de personal preluat, precum şi arhiva şi documentaţia în
legătură cu societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din energie, precum si
filialele acestora, aflate in portofoliul Ministerului Economiei, prin protocol încheiat pe baza
situaţiilor financiare ale Departamentului pentru Energie întocmite potrivit prevederilor art. 28
alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

ART. 4.
(1) Asigurarea finanţării cheltuielilor de organizare si functionare a D.P.A.P.S. se realizează prin
bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Economiei, aprobat în condiţiile legii.
(2) Asigurarea finanţării cheltuielilor legate de activitatea de privatizare se realizează prin
bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., care se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.
(3) Prevederile art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea
privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.
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(4) Pentru finantarea activitatii de privatizare D.P.A.P.S. i se aplica prevederile art. 5, alin. (4) si
(5) din Ordonanta de urgenta nr. 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare
partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor
acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Departamentului
pentru Energie, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Prevederile art. XI din ordonanta Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare raman aplicabile.
(6) Asigurarea finanţării activitatii privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de
gaze cu efect de sera alocate tranzitoriu cu titlu gratuit se realizeaza din venituri proprii
prevazute in bugetul de venituri şi cheltuieli aferent acestei activitati, care se aprobă prin hotărâre
a Guvernului, în condiţiile legii.
(7) Finanţarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Ministerul Economiei, prin Departament,
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, la societăţile nationale,
companiile nationale si celelalte societati, inclusiv filialele acestora, ce fac obiectul prezentei
ordonante, se asigură din bugetul aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S.
(8) Pentru anul curent, bugetul aferent activitatii de privatizare se constituie prin preluarea
bugetelor de privatizare a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie si a
Departamentului pentru Energie.

ART. 5
(1) Fondurile financiare incluse in bugetul aferent activitatii de privatizare, precum si sumele
aflate in conturile O.P.S.P.I. ce constituie disponibilul de sold, inclusiv garantii de participare,
garantii de buna executie, garantii pentru plata pretului actiunilor aferent activitatii de
privatizare, etc., se transferă în conturile D.P.A.P.S. , in termen de 3 zile de la data intrarii in
vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 2, alin. (3), prin protocol de predare-primire,
inclusiv disponibilul de sold aferent si se includ in bugetul de venituri si cheltuieli prevazut la
art. 4, alin. (2).
(2) Fondurile financiare incluse in bugetul aferent activitatii de privatizare, precum si sumele
aflate in conturile Departamentului pentru Energie ce consitituie disponibilul de sold, inclusiv
garantii de participare, garantii de buna executie, garantii pentru plata pretului actiunilor aferent
activitatii de privatizare, etc., se transferă în conturile D.P.A.P.S. , in termen de 3 zile de la data
intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 2, alin. (3), prin protocol de predareprimire, inclusiv disponibilul de sold aferent,.
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(3) Fondurile financiare aferente gestionarii contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect
de sera alocate tranzitoriu cu titlu gratuit aflate in conturile Departamentului pentru Energie,
necesare pentru îndeplinirea de către D.P.A.P.S. a atribuţiilor prevăzute de lege, se transferă în
conturile D.P.A.P.S., in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului
prevazute la art. 2, alin. (3), prin protocol de predare-primire, inclusiv disponibilul de sold
aferent, si se includ in bugetul de venituri si cheltuieli prevazut la art. 4 alin. (3).
(4) La data intrării în vigoare a hotărârii privind organizarea şi funcţionarea Departamentul
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, se autorizează Ministerul Economiei
să diminueze creditele bugetare aprobate pentru Departamentul pentru Energie şi, corespunzător,
să repartizeze D.P.A.P.S. creditele bugetare aferente îndeplinirii atribuţiilor acestuia.
(5) La data intrării în vigoare a hotărârii privind organizarea şi funcţionarea Departamentul
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se autorizeaza Ministerul Economiei
sa repartizeze catre D.P.A.P.S. creditele bugetare aprobate pentru functionarea O.P.S.P.I. care se
desfiinteaza.
(6) Societăţile şi companiile naţionale, precum şi celelalte societăţi comerciale pentru care
Ministerul Economiei prin D.P.A.P.S. exercită atributii ce decurg din calitatea de actionar al
statului, vor vărsa dividendele cuvenite Ministerului Economiei în condiţiile prevederilor legale
aplicabile, în contul D.P.A.P.S., iar aceste sume se constituie venituri ale acestuia care se varsa
integral la bugetul de stat.
(7) Sumele reprezentând dividende cuvenite Ministerului Economiei în numele statului de la
societăţile din energie, aferente exerciţiului financiar al anului 2013, precum şi pentru exerciţiilor
financiare anterioare, care nu au fost achitate până la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, se varsă în contul D.P.A.P.S.

ART. 6
(1) Procedurile de privatizare, restructurare, dizolvare şi lichidare iniţiate de către O.P.S.P.I.
pentru societăţile din portofoliul Ministerului Economiei, inclusiv pentru filialele acestora,
precum si procedurile de pregatire si realizare a privatizarii pentru societatile din energie iniţiate
de către Departamentul pentru Energie prin Directia Generala Privatizare si Administrare a
Participatiilor Statului in Energie şi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă se preiau şi se continuă de către D.P.A.P.S, cu respectarea etapelor
desfăşurate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Pentru societăţile din energie pentru care procedurile de pregatire şi realizare a privatizarii
sunt în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, D.P.A.P.S. va prelua
şi exercita, în numele Ministerului Economiei, inclusiv activitatile legate de exercitarea calitatii
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de actionar al statului stabilite de art. 43, alin. (2), lit. A din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu
modificările şi completările ulterioare, pe perioada de pregatire şi realizare a procesului de
privatizare.
(3) Activitatile in domeniul administrarii si privatizarii prevazute in prezenta ordonanta de
urgenta, se realizeaza pe baza ordinelor emise de ministrul economiei, in conditiile legii.
(4) Imputernicirea reprezentantilor in adunarea generala a actionarilor pentru societatile
prevazute in Anexa nr 2 lit B) din HG nr 47/2013 privind organizarea si functionarea
Ministerului Economiei, cu modificarile si completarile ulterioare, este aprobata prin ordin emis
de ministrul economiei la initiativa ministrului delegat pentru energie.
(5) Contractele de consultanţă de specialitate în legătură cu procedurile menţionate la alin. (1) si
(2) încheiate de către O.P.S.P.I., respectiv de catre Departamentul pentru Energie prin Directia
Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie şi aflate în curs de
executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau şi se continuă de
către D.P.A.P.S., cu respectarea etapelor desfăşurate până la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(6) Procedurile derulate în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare, iniţiate de către O.P.S.P.I., respectiv de catre Departamentul pentru
Energie prin Directia Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie
pentru societăţile din energie, inclusiv pentru filialele acestora, şi aflate în curs la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se preiau şi se continuă de către D.P.A.P.S. in calitate
de autoritate publica tutelara, cu respectarea etapelor desfăşurate până la intrarea în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.
(7) Contractele de servicii încheiate în legătură cu procedurile menţionate la alin. (3) de către
O.P.S.P.I., respectiv Departamentul pentru Energie pentru societatile din energie, şi aflate în curs
de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau şi se continuă
de către D.P.A.P.S., cu respectarea etapelor desfăşurate până la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.

ART. 7.
(1)
Prin hotărâre a Guvernului se aprobă mandatul privind derularea de catre D.P.A.P.S. a
procesului de pregatire si realizare a privatizarii unor operatori economici aflati in portofoliul
altor ministere, institutii publice, structuri sau autoritati publice, precum şi exercitarea de catre
Ministerul Economiei prin D.P.A.P.S., pe perioada procesului de pregatire si realizare a
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privatizarii a operatorilor economici respectivi, a drepturilor şi obligaţiilor aferente activităţii de
administrare şi privatizare a acestora.
(2) Pentru operatorii economici pentru care D.P.A.P.S. are calitatea de institutie publica
implicata in numele Ministerului Economiei sau este mandatat sa deruleze rocesul de pregatire si
realizare a privatizarii, conform alin. (1), strategia de privatizare se aproba prin hotarare a
Guvernului.
(3)
Pentru operatorii economici la care procesul de pregatire si realizare a privatizarii se afla
in curs de derulare la data intrarii in vigoare a hotararii prevazuta la alin. (1), Guvernul poate
decide continuarea procedurilor de catre D.P.A.P.S., cu respectarea etapelor parcurse si a
valabilitatii actelor adoptate.
(3)
Pentru societatile la care procesul de pregatire si realizare a privatizarii se afla in curs de
derulare la data intrarii in vigoare a hotararii prevazuta la alin. (1), Guvernul poate decide
preluarea, in conditiile legii, de catre D.P.A.P.S. a numarului de posturi si a personalului cu
atributii in privatizare si/sau administrare, dupa caz.
(4)
Fondurile financiare prevazute de bugetele aferente activitatii de privatizare, precum si
sumele aferente acestei activitati aflate în conturile ministerelor, institutiilor publice, structurilor
sau autoritatilor publice, se transferă în bugetul prevăzut la art. 5 alin. (1) pentru îndeplinirea de
către D.P.A.P.S. a atribuţiilor prevăzute de lege, în termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a
hotararii prevazute la alin. (1), prin protocol de predare-primire.
(5)
Prevederile alin. (1) nu se aplica operatorilor economici pentru care Autoritatea pentru
Administrarea Activelor Statului detine calitatea de institutie publica implicata.

Art. 8.
(1) În cadrul procedurilor de privatizare derulate de catre D.P.A.P.S., acesta va putea derula
concomitent proceduri de valorificare a unor creanţe deţinute asupra societatile supuse
procesului de privatizare de alte instituţii publice, regii autonome ori societăţi cu capital
majoritar sau integral de stat, în numele şi pe seama deţinătorilor de creanţe, cu acordul entităţii
creditoare şi în modul stabilit de aceasta.
(2)
D.P.A.P.S. va putea avansa, din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de
privatizare sumele aferente pregătirii şi derulării procedurii de valorificare a creanţelor prevăzute
la alin. (1), inclusiv cele de publicitate, consultanţă şi evaluare a creanţelor, urmând a recupera
sumele avansate din preţul de vânzare a creanţelor sau de la entitatea creditoare în cazul în care
vânzarea creanţelor nu are loc, potrivit acordului celor două entităţi.

8

Art. 9.
(1) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 4, finanţarea
cheltuielilor de personal, de organizare si functionare ale D.P.A.P.S., se asigură din bugetul
Ministerului Economiei şi respectiv al Departamentului pentru Energie, din structura carora se
preiau.
(2) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 4, finanţarea
cheltuielilor privind infiintarea de noi societati se asigură din bugetul de privatizare al O.P.S.P.I.
(3) Deschiderile de credite bugetare aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de
către Ministerul Economiei, in calitate de ordonator principal de credite, în condiţiile art. 37 alin.
(1) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Cererea
pentru deschiderea de credite bugetare va fi semnată numai cu prima semnătură de către
ordonatorul principal de credite, conform specimenelor de semnături transmise în acest scop
Ministerului Finanţelor Publice.
(4) În limita creditelor bugetare deschise în condiţiile alin. (1) şi (2) se efectuează plăţi de către
şefii compartimentelor financiar-contabile ale Ministerului Economiei si respectiv ale
Departamentului pentru Energie, de la care au fost preluate atribuţiile.
(5) Creditele bugetare deschise şi execuţia bugetară aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se
transferă din contabilitatea ordonatorilor de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă în contabilitatea Ministerului Economiei pe baza protocoalelor de
predare-preluare şi a precizărilor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen
de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotararii privind organizarea şi funcţionarea
Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.
Art. 10.
Controlul respectării de către D.P.A.P.S. a cadrului juridic aplicabil în domeniul privatizării se
realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, porivit legii.
Art. 11.
(1) Prevederile art. 3, alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr 75/2013 privind unele masuri pentru
reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie,
pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind
activitatea Departamentului pentru Energie, cu modificarile si completarile ulterioare, se
modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Departamentul
exercită atribuţiile Ministerului Economiei privind calitatea de acţionar al statului la societăţile
naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din energie din portofoliul Ministerului
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Economiei, cu respectarea mandatului acordat D.P.A.P.S. potrivit prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă..”
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 1, (3), (4), art.2, art. 3 alin. (2),
art. 5 alin (1) – (3), , art. 7, art. 8, art. 9 si art.10 din Ordonanta de urgenta nr 75/2013 privind
unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si
Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea
unor masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Art. 12.
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr.
88/2001, privind infiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, cu
modificarile si completarile ulterioare.
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