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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                 Bucureşti, 15.06.2005
                       Nr.23/87/2005

AVIZ
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.33/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.53/2003
privind privatizarea Societăţii Comerciale „Tractorul UTB” – S.A. Braşov

În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în procedură
de urgenţă, pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru politică economică, reformă
şi privatizare, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.33/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.53/2003
privind privatizarea Societăţii Comerciale „Tractorul UTB” – S.A. Braşov,
transmis cu adresa nr. P.L.X 215 din 8 iunie 2005, înregistrată sub nr. 23/87 din 8 iunie
2005.

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din data de 15 iunie
2005.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din

categoria legilor ordinare.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din

AVAS, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei şi Comerţului, Consiliul
Concurenţei.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să
avizeze favorabil proiectul de lege cu amendamente admise prezentate în anexă.

De asemenea, sugerăm comisiei sesizată pe fond să facă corecturile de
tehnică legislativă în ceea ce priveşte titlul ordonanţei de urgenţă, modificat la punctul
nou introdus de Senat.

În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţiei României,
republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

                     PREŞEDINTE,                                          SECRETAR,

                  Dan Ioan Popescu                                       Aurelia Vasile

industrii
Original
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A M E N D A M E N T E    A D M I S E
la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2005 pentru modificarea

Ordonanţei Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale „Tractorul UTB” – S.A. Braşov

Nr.
crt.

OUG nr.33/2005 Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţia

0 1 2 3 4
1. Titlul legii

LEGE
privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.33/2005
pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.53/2003 privind

privatizarea Societăţii Comerciale
“Tractorul UTB” – S.A. Braşov

2. Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.33 din
28 aprilie 2005 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.53/2003
privind privatizarea Societăţii
Comerciale “Tractorul UTB” – S.A.
Braşov, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.404
din 13 mai 2005, cu următoarele
modificări şi completări:
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Titlul ordonanţei de urgenţă
ORDONANŢĂ DE

URGENŢĂ
pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.53/2003 privind

privatizarea Societăţii
Comerciale “Tractorul UTB” –

S.A. Braşov

1. Înaintea punctului 1 se
introduce un punct nou, cu
următorul cuprins:
“Titlul ordonanţei de urgenţă va
avea următorul cuprins:
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.33 din 28 aprilie
2005 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului
nr.53/2003 privind privatizarea
Societăţii Comerciale “Tractorul
UTB” – S.A. Braşov, modificată
şi aprobată prin Legea
nr.498/2004”

Art.I. – Ordonanţa Guvernului
nr.53/2003 privind privatizarea
Societăţii Comerciale
“Tractorul UTB” – S.A.
Braşov, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.584 din 15 august 2003,
aprobată cu modificări şi
completări prin Legea
nr.498/2004, se modifică după
cum urmează:

1. Articolul 1 va avea
următorul cuprins:

2. La articolul I punctul 1,
articolul 1 va avea următorul
cuprins:

2. La articolul I punctul 1,
articolul 1 va avea
următorul cuprins:
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“Art.1. – Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor
Statului, denumită în
continuare A.V.A.S., este
mandatată să vândă pachetul de
acţiuni deţinut de stat la
Societatea Comercială
“Tractorul UTB” – S.A.
Braşov, denumită în continuare
societate, prin negociere, către
un investitor strategic capabil
să asigure relansare economică
a societăţii.”

“Art.1. – Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului,
denumită în continuare
A.V.A.S., este mandatată să
vândă pachetul de acţiuni deţinut
de stat la societate, prin
negociere, către un investitor
strategic capabil să asigure
relansarea economică a
societăţii, aşa cum este definită
noţiunea, în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului
nr.88/1997 privind
privatizarea societăţilor
comerciale, cu modificările şi
completările ulterioare.”

“Art.1. – Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor
Statului, denumită în
continuare A.V.A.S., este
mandatată să vândă
pachetul de acţiuni deţinut
de stat la societate, prin
negociere, către un
investitor strategic capabil
să asigure relansarea
economică a societăţii.

Dep.Dan Ioan Popescu-PSD
Dep.Ioan Bivolaru-PSD
Dep.Aurelia Vasile-PSD

4. La articolul I, după punctul
2 se introduce un punct nou,
pct.21, cu următorul cuprins:
“21. – Articolul 5 va avea
următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Se aprobă stingerea
prin conversia în acţiuni a
debitelor societăţii către
Societatea Comercială Filiala de
Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice – Electrica
Transilvania Sud – S.A., datorate
şi neachitate de societate până la

4. La articolul I, după
punctul 2 se introduce un
punct nou, pct.21, cu
următorul cuprins:
“21. – Articolul 5 va avea
următorul cuprins:
Nemodificat
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data transferului dreptului de
proprietate asupra acţiunilor
deţinute de stat, cu respectarea
următoarelor reguli:
a) totalul debitelor, inclusiv
majorările de tarif, cu excepţia
taxei pe valoarea adăugată
nerecuperate de către Societatea
Comercială Filiala de Distribuţie
şi Furnizare a Energiei Electrice
– Electrica Transilvania Sud –
S.A. şi a penalităţilor de
întârziere aferente acestor debite,
vor face obiectul unor conversii
în acţiuni la valoarea de 1000
lei/acţiune;
b) taxa pe valoarea adăugată
colectată, aferentă acestor debite
şi nerecuperată de către
Societatea Comercială Filiala de
Distribuţie şi urnizare a Energiei
Electrice – Electrica Transilvania
Sud – S.A., se anulează la data
transferului dreptului de
proprietate asupra acţiunilor
deţinute de stat, în condiţiile
stabilite prin normele
metodologice de aplicare a
prezentei ordonanţe, elaborate de
ministerele şi autorităţile
implicate şi aprobate prin
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hotărâre a Guvernului.

(2) Se mandatează reprezentanţii
statului în organele de conducere
ale Societăţii Comerciale Filiala
de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice – Electrica
Transilvania Sud – S.A. să
acţioneze pentru aprobarea
conversiei în acţiuni la valoarea
nominală de 1000 lei/acţiune a
creanţelor prevăzute la alin.(1),
la paritate cu valoarea nominală
a creanţelor.
(3) Se mandatează reprezentanţii
statului în cadrul organelor de
conducere a societăţii să
acţioneze pentru:
a) majorarea capitalului social al
societăţii prin conversia în
acţiuini a tuturor creanţelor
prevăzute la alin.(1), la valoarea
nominală a acestora de 1000
lei/acţiune;
b) ridicarea dreptului de
preferinţă al celorlalţi acţionari
la subscrierea de noi aporturi
pentru menţinerea cotei de
participare la capitalul social.

(4) În sensul art.217 din Legea

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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nr.31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare, conversia în acţiuni a
creanţelor deţinute de Societatea
Comercială Filiala de Distribuţie
şi Furnizare a Energiei Electrice
– Electrica Transilvania Sud –
S.A. la societate reprezintă un
motiv temeinic pentru ridicarea
dreptului de preferinţă al
acţionarilor existenţi la
subscrierea acţiunilor nou-emise.

(5) Acţiunile rezultate în urma
conversiei la alin.(1) vor fi
transferate, pe bază de protocol,
A.V.A.S., în vederea vânzării
acestora într-un pachet comun şi
la acelaşi preţ pe acţiune cu
vânzarea pachetului de acţiuni
deţinut de aceasta.

(6) Sumele rezultate în urma
vânzării acţiunilor prevăzute la
alin.(5) se virează de A.V.A.S.
către Societatea Comercială
Filiala de Distribuţie şi Furnizare
a Energiei Electrice – Electrica
Transilvania Sud – S.A.
proporţional cu valoarea

Nemodificat

Nemodificat
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creanţelor convertite în acţiuni,
în termen de 30 de zile de la data
încasării contravalorii acestora.

(7) Diferenţa dintre valoarea
nominală a acţiunilor rezultate în
urma conversiei prevăzute la
alin.(1) şi valoarea rezultată din
vânzare va fi acoperită din
veniturile încasate de instituţiile
publice implicate în procesul de
privatizare din vânzarea
acţiunilor deţinute de stat la
societăţile comerciale şi din
dividende.”

(7) Diferenţa dintre valoarea
nominală a acţiunilor
rezultate în urma conversiei
prevăzute la alin.(1) şi
valoarea rezultată din
vânzare va fi acoperită, în
conformitate cu
prevederile Ordonanţei de
Urgenţă nr.11/2000, din
veniturile încasate în
procesul de privatizare din
vânzarea acţiunilor deţinute
de stat la societăţile
comerciale şi din
dividende.”

Dep.Dan Ioan Popescu –
PSD
Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile - PSD

                                        PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR,

                                      Dan Ioan Popescu                                                                 Aurelia Vasile

Consilier,Silvia Vlăsceanu
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