
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

ORDONANŢĂ   

privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni, 

în cadrul contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de 

acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei 

Electrice “Electrica Muntenia Sud” - S.A. 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 1, pct. I. 5 din 

Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,  

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. 

 

Art. 1. Se aprobă exercitarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi 

Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., denumită în continuare „Electrica” 

– S.A., a dreptului de opţiune de vânzare, potrivit căruia  „Electrica” - S.A. este 

îndreptăţită să solicite şi să obţină de la Cumpărător sau succesorul legal al acestuia, 

preluarea dreptului de proprietate asupra acţiunilor pe care „Electrica” - S.A. le deţine 

în Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 

“Electrica Muntenia Sud” - S.A., denumită în continuare „Electrica Muntenia Sud” - 

S.A. sau în entităţile legale succesoare ale acesteia, conform prevederilor cuprinse la 

Sub-capitolul 17 - Opţiuni, din Contractul de privatizare privind achiziţionarea şi 

subscrierea de acţiuni la “Electrica Muntenia Sud” - S.A., aprobat prin H.G. nr. 

528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii 

Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud” 

- S.A., la termenele şi în condiţiile stabilite prin acest contract de privatizare. 

Art. 2. Vânzarea şi cumpărarea acţiunilor aferente opţiunii de vânzare prevăzută la 

art. 1 va avea loc ulterior aprobării de către adunarea generală a acţionarilor 

„Electrica” – S.A. şi de către Guvern a elementelor principale ale contractului de 

vânzare – cumpărare de acţiuni, inclusiv a preţului unitar al acţiunii şi a numărului de 

acţiuni care fac obiectul opţiunii de vânzare, în conformitate cu prevederile art. 5^1 

din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3.  Preţul obţinut pentru fiecare dintre acţiunile care fac obiectul opţiunii de 

vânzare prevăzută la art. 1 nu poate fi mai mic decât Preţul de Achiziţie Ajustat pe 

acţiune plătit de Cumpărător lui „Electrica” - S.A. pentru fiecare din Acţiunile de 

Vânzare, conform Contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de 

acţiuni la “Electrica Muntenia Sud” - S.A., aprobat prin H.G. nr. 528/2007 privind 



unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale de 

Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud” - S.A.. 

Art. 4. Prevederile prezentei ordonanţe se completează 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 şi ale Legii 

nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi 

completările ulterioare.    
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