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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1997
privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în cazul transferului dreptului de proprietate
asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor comerciale
În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1997 privind stabilirea unor măsuri de
protecţie socială a salariaţilor în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor
comerciale în şedinţa din 10 decembrie 1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următorul amendament:
Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

1.

4. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) vor avea
următorul cuprins:
“(1) După efectuarea transferului dreptului de
proprietate, dacă salariaţii care deţin acţiuni la
respectiva societate comercială îşi pierd calitatea de
salariat, în conformitate cu prevederile art.120,
art.130 şi art.135 din Codul muncii, aceştia îşi
păstrează integral drepturile ce decurg din calitatea
lor de acţionari.

Amendamentul propus
(autorul)

Motivare

Se propune reformularea textului după cum Pentru
o
mai
corectă
urmează:
formulare din punct de vedere
“4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
gramatical.
“(1) După efectuarea transferului dreptului de
proprietate, dacă salariaţii care deţin acţiuni la
respectiva societate comercială îşi pierd calitatea
de salariat, în conformitate cu prevederile
art.120, art.130 şi art.135 din Codul muncii,
aceştia îşi păstrează integral drepturile ce decurg
din calitatea lor de acţionari.

(2) Persoanele care pierd calitatea de salariat şi care
au cumpărat acţiuni prin intermediul Programului
Asociaţiei Salariaţilor sau prin intermediul
procedurilor de privatizare MEBO sau ESOP sunt
îndreptăţite să păstreze acţiunile dobândite cu titlu
gratuit, prin efectuarea schimbului carnetelor cu
certificate de proprietate şi/sau cupoane nominative
de privatizare, precum şi pe cele pe care le-au
subscris, dacă rămân membri ai respectivei asociaţii.”

(2) Persoanele care pierd calitatea de salariat şi
care au cumpărat acţiuni prin intermediul
Programului Asociaţiei Salariaţilor sau prin
intermediul procedurilor de privatizare MEBO
sau ESOP sunt îndreptăţite să păstreze acţiunile
dobândite cu titlu gratuit, prin efectuarea
schimbului carnetelor cu certificate de
proprietate şi/sau cupoane nominative de
privatizare, precum şi pe cele pe care le-au
subscris, dacă rămân membri ai respectivei
asociaţii.
(3) În cazul în care salariaţii prevăzuţi la alin. (2)
renunţă la calitatea de membri ai asociaţiei,
aceştia îşi păstrează dreptul de proprietate asupra
acţiunilor dobândite cu titlu gratuit, precum şi
asupra celor achitate până în momentul pierderii
calităţii de salariat al respectivei societăţi
comerciale. Acţiunile neachitate şi care devin, în
acest fel, disponibile, se redistribuie celorlalţi
membri ai asociaţiei, conform hotărârii luate în
acest sens de adunarea generală a asociaţiei şi cu
respectarea prevederilor legale.”
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