Inceputurile privatizarii
LEGEA NR.15/1990 privind reorganizarea întreprinderilor
de stat:
societati comerciale
regii autonome
LEGEA Nr. 58/1991
privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea
de active din patrimoniul acestora
Actionarii societatilor comerciale:
70% Fondul Proprietatii de Stat
30% Fondul Proprietatii Private (5)
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PRIVATIZAREA IN ROMANIA
 MEBO

(Management Employee Buyouts) 1993-

1995
 Programul de privatizare in masa PPM 1995-1996
 Vanzare directa 1996-2000

Asociatiile PAS ”Programul Actiunilor
Salariatilor”- legislatie










Legea nr.58/1991
NORME METODOLOGICE Nr. 1/1992
Legea nr. 77/01.08.1994 - privind asociatiile salariatilor si
membrilor conducerii societatilor comerciale care se
privatizeaza;
NORME METODOLOGICE Nr. 2/1994 MO 21/1995
O.U.G. nr. 88/23.12.1997 - privind privatizarea societatilor
comerciale;
H.G. nr. 450/1999 - privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/23.12.1997 privind
privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea nr. 137/2002 - privind unele masuri pentru accelerarea
privatizarii;

Asociatia PAS - caracteristici









Este constituita din salariati si membri ai conducerii societatii
Are ca scop dobandirea actiunilor societatii care se
privatizeaza
Actiunile dobandite sunt transmise membrilor asociatiei
imediat dupa achitare daca statutul nu prevede altfel
Asociaţia va exercita, în adunarea generală a acţionarilor
societăţii comerciale, dreptul de vot corespunzător acestor
acţiuni
Acţiunile dobândite se transmit cu drept de preempţiune
membrilor asociaţiei, în condiţiile stabilite de adunarea
generală.
Asociaţia se dizolvă când scopul pentru care a fost
constituită a fost realizat prin plata tuturor datoriilor şi
distribuirea tuturor acţiunilor către membrii asociaţiei .

Efectele negative ale existentei
Asociatiilor PAS
 Asociatiile

functioneaza neregulat
 Scoaterea actiunilor detinute de Asociatii din
circuitul civil;
 Alterarea substantiala a formarii vointei sociale in
adunarea generala a actionarilor societatilor;
 Existenta a doua ”preturi de piata” pentru
actiunile aceluiasi emitent.

Asociatii PAS in structura
actionariala
Actionar (exemplul 1)

Procent detinut din capitalul
social

Asociatia PAS

35,66

Persoana fizica

31,51

Alti actionari

32,82

Total

100

Actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti
Actionari inregistrati la Depozitarul Central

7

Asociatii PAS in structura
actionariala
Actionar (exemplul 2)

Procent detinut in total capital
social

Asociatia PAS

70

Actionari persoane fizice si
juridice

30

Total

100
Actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti
Actionari inregistrati la Depozitarul Central

Solutii
 Dizolvarea

asociatiei pe cale judecatoreasca, la
cererea persoanei interesate
 Modificarea legislatiei incidente:


a)

Asociaţia se dizolvă în următoarele cazuri:

când scopul pentru care a fost constituită a fost
realizat, toate datoriile contractate au fost plătite, iar
acţiunile au fost distribuite membrilor asociaţiei;
b) când numărul membrilor săi scade sub 20. În acest
caz, adunarea generală a asociaţiei va putea hotărî
dizolvarea asociaţiei numai după ce a stabilit, împreună
cu Fondul Proprietăţii de Stat şi cu ceilalţi creditori,
modalităţile de stingere a datoriilor, după caz.
Inregistrarea membrilor Asociatiei PAS in registrul
actionarilor societatii cu numarul de actiuni care au fost
deja achitate.

