
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2012 

privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de 

vânzare de acţiuni conform prevederilor 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. 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa  Guvernului nr. 25 din  

23 august 2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii 

de vânzare de acţiuni conform prevederilor 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., adoptată în temeiul art. 1 pct. I.13 din Legea  
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nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din  

30 august 2012, cu următoarea modificare: 

 

- Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. – Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a 

Energiei Electrice „Electrica” ─ S.A., denumită în continuare Electrica 

— S.A., în calitate de vânzător, îşi poate exercita, cu aplicarea 

dispoziţiilor legale în vigoare, dreptul de opţiune de vânzare, potrivit 

căruia această societate comercială 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 la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a 

Energiei Electrice ,,Electrica Muntenia Sud” ─ S.A., denumită în 

continuare Electrica Muntenia Sud – S.A., sau la entităţile legale 

succesoare ale acesteia, conform dispoziţiilor prevăzute la capitolul 17  

– Opţiuni din Contractul de privatizare al Electrica Muntenia Sud – S.A., 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri 

pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala 

de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” 

– S.A., cu modificările ulterioare, la termenele şi în condiţiile stabilite 

prin acesta.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 5 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

Valeriu  Ştefan  Zgonea 


