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PARLAMENTUL

HOTĂRÎRE Nr. HP15/2020
din 13.02.2020

privind raportul Comisiei de anchetă pentru
analiza modului de organizare şi desfăşurare a privatizării
şi concesionării proprietăţii publice începând cu anul 2013

asupra evaluării modului de pregătire și desfășurare a procesului
de privatizare a 5076982 de acțiuni ordinare nominative proprietate

publică a statului emise de Societatea pe Acțiuni „Tutun-CTC”

Publicat : 28.02.2020 în MONITORUL OFICIAL Nr. 63-68 art. 54 Data intrării în vigoare

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se ia act de raportul și concluziile Comisiei de anchetă pentru analiza modului de
organizare şi desfăşurare a privatizării şi concesionării proprietăţii publice începând cu anul 2013
(în  continuare  –  Comisie  de  anchetă)  asupra  evaluării  modului  de  pregătire  și  desfășurare  a
procesului de privatizare a 5076982 de acțiuni ordinare nominative proprietate publică a statului
emise de Societatea pe Acțiuni „Tutun-CTC”.

Art. 2. – Guvernul:

a) va revizui cadrul normativ existent în domeniul privatizării proprietății publice în contextul
recomandărilor expuse în raportul Comisiei de anchetă și va prezenta propuneri de modificare a
legislației;

b) va examina oportunitatea de reziliere a contractului  de vânzare-cumpărare a acțiunilor
statului deținute în Societatea pe Acțiuni „Tutun-CTC”, încheiat în urma concursului comercial din
11 ianuarie 2019.

Art.  3.  –  Procuratura Generală şi  Centrul  Naţional  Anticorupţie  vor investiga acțiunile  și
inacțiunile  funcționarilor  publici  implicați,  care  au  reprezentat  statul  în  Societatea  pe  Acțiuni
„Tutun-CTC” și care, prin acțiunile ori inacțiunile lor, au admis în activitatea întreprinderii rezultate
nesatisfăcătoare, au dus valorile întreprinderii la depreciere și au permis efectuarea unor cheltuieli
exagerate (achitarea remunerărilor neîntemeiate).

Art. 4. – În termen de 3 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, Guvernul, Procuratura
Generală  și  Centrul  Național  Anticorupție  vor  raporta  Parlamentului  despre  executarea
recomandărilor  Comisiei  de  anchetă.

Art. 5. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
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