
EXPUNERE DE MOTIVE 
 

  la Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului               
nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei 
Societăţii Comerciale „MELANA IV” – S.A. Săvineşti 
 
 Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 171/2001, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 11 decembrie 
2002 a fost înfiinţată Societatea Comercială „MELANA IV” – S.A., 
persoană juridică cu sediul în localitatea Săvineşti, str. Uzinei nr. 1, 
judeţul Neamţ. 
 Societatea Comercială „MELANA IV” – S.A. Săvineşti a fost 
înfiinţată ca urmare a transmiterii fără plată a bunurilor aferente Secţiei 
„MELANA IV” – S.A. Săvineşti din domeniul privat al statului şi din 
administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în 
domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Economiei şi 
Comerţului. 
 Obiectul de activitate al Societăţii Comerciale                  
„MELANA IV” – S.A. Săvineşti este producerea şi comercializarea de 
fibre acrilice, având ca materie primă acrilonitrilul. 
 Capitalul social al Societăţii Comerciale „MELANA IV” – S.A. 
Săvineşti este de 190.869.754 mii lei împărţit în 7.634.790 acţiuni cu o 
valoare nominală de 25.000 lei, unicul acţionar fiind Ministerul 
Economiei şi Comerţului. 

Societatea Comercială „MELANA IV” – S.A. Săvineşti nu a 
început producţia de fibre acrilice, pentru punerea în funcţiune a 
utilajelor şi pentru asigurarea utilităţilor fiind necesare fonduri pentru 
investiţii în valoare de peste 4 milioane USD. 

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 653/2003 pentru 
aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăţi comerciale aflate în 
portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor, pentru anul 2003, cu 
modificările ulterioare, în luna august 2003 s-a iniţiat procedura de 
privatizare a Societăţii Comerciale „MELANA IV” – S.A. Săvineşti. 
Finalizarea procesului de privatizare şi transferarea dreptului de 
proprietate asupra acţiunilor către noul acţionar este estimată pentru 
luna iunie 2004. 
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Prin acelaşi act normativ se instituie obligaţia ca în perioada de 
pregătire a privatizării să fie asigurată conservarea şi protecţia 
patrimoniului societăţii prin instituirea administrării speciale şi 
supravegherii financiare. 

Până la finalizarea procesului de privatizare şi transferul dreptului 
de proprietate asupra acţiunilor către viitorul acţionar, Societatea 
Comercială „MELANA IV” – S.A. Săvineşti nu va dispune de sumele 
necesare pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi a lucrărilor de 
întreţinere şi conservare a instalaţiilor şi clădirilor, existând riscul 
degradării acestora, oferind eventualilor investitori argumente pentru 
reducerea preţului de ofertă pentru cumpărarea acţiunilor. 

Totodată, nu se pot asigura salariile numărului minim de personal 
necesar pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi conservare a 
instalaţiilor. 

De asemenea, sunt necesare fonduri pentru asigurarea integrităţii 
patrimoniului până la finalizarea procesului de privatizare şi transferul 
dreptului de proprietate asupra acţiunilor. 

Aceste fonduri nu constituie un ajutor de stat, deoarece Societatea 
Comercială „MELANA IV” – S.A. Săvineşti se află în pregătire pentru 
privatizare, nu afectează mediul concurenţial, deoarece aceste sume nu 
sunt folosite pentru dezvoltare, ci pentru efectuarea lucrărilor de 
întreţinere şi conservare a instalaţiilor şi clădirilor şi asigurarea pazei 
acestei societăţi comerciale până la privatizare, sume care ulterior vor fi 
acoperite prin privatizarea acestei societăţi. 

Luând în considerare şi dispoziţiile art. 9 alin. (6) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, care prevăd faptul că instituţiile publice 
implicate nu pot aloca fonduri şi nu pot acorda credite societăţilor 
comerciale, este necesară crearea cadrului legal pentru acoperirea unor 
cheltuieli ale Societăţii Comerciale „MELANA IV” – S.A. Săvineşti, 
pentru asigurarea lucrărilor de întreţinere şi conservare a instalaţiilor şi 
clădirilor, pentru asigurarea plăţii salariilor numărului minim de 
personal, precum şi pentru asigurarea patrimoniului acestei societăţi. 
 Suma necesară va fi alocată de Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie, din capitolul „Cheltuieli legate de plata 
onorariilor pentru consultanţă, agenţi de privatizare sau firme de 



 3

avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării”, în baza 
unei convenţii încheiate între acesta şi Societatea Comercială 
„MELANA IV” – S.A. Săvineşti în limita sumei de 10,8 miliarde lei. 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat 
Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2004 privind 
autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 
pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale 
„MELANA IV” – S.A. Săvineşti. 
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