
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea 
privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi 
consolidarea unor privatizări 
 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
 
 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 54 din 15 iunie 2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea 
privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor 
privatizări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 
din 30 iunie 2005, cu următoarea modificare: 
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- Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Articol unic. – Articolul 48 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea 
privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor 
privatizări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 
din 30 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  
nr. 442/2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«Art. 48. – (1) În scopul îndeplinirii unor angajamente asumate 
de Guvernul României, pentru un termen de 18 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă judecarea tuturor 
acţiunilor judiciare, extrajudiciare, precum şi orice procedură de 
executare silită, îndreptate împotriva următoarelor societăţi comerciale: 

- Societatea Comercială «CUG» – S.A. Cluj-Napoca; 
- Societatea Comercială «Turnu» – S.A. Turnu Măgurele; 
- Societatea Comercială «Brafor» – S.A. Braşov; 
- Societatea Comercială «Ampelum» – S.A. Zlatna; 
- Societatea Comercială «Autotransport» – S.A. Braşov; 
- Societatea Comercială «IAIFO» – S.A. Zalău; 
- Societatea Comercială «Energoreparaţii» – S.A. Bucureşti; 
- Societatea Comercială «Rocar» – S.A. Bucureşti; 
- Societatea Comercială «CMB» – S.A. Bocşa; 
- Societatea Comercială «Foraje Sonde» – S.A. Târgu 

Cărbuneşti; 
- Societatea Comercială «SINCAR» – S.A. Brăila. 
(2) Suspendarea prevăzută la alin. (1) durează până la 

finalizarea procedurilor de dizolvare şi lichidare voluntară prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare, dar nu mai mult de data de  
31 decembrie 2005.»” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 18 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
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