
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei „Turnătoria de tuburi de presiune din 
fontă ductilă” pe platforma Sidermet Călan 

 
Prin punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului  

nr. 1237/2001 privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale „Sidermet”  
– S.A. Călan, inclusă în componenta „Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu 
capital majoritar de stat, grupate în pachete”, din cadrul PSAL (Programul pentru 
Ajustarea Sectorului Privat), cu modificările ulterioare, şi ale Protocolului nr. 
1400/29.04.2002 încheiat între Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului şi Pipe Products GmbH Germania s-a constituit Societatea 
Comercială „AMIDIP” – S.A. Călan, societate mixtă, care a dobândit personalitate 
juridică prin înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul  
J 20/950/29.XI.2002, având ca acţionari principali următoarele persoane juridice: 
Pipe Products GmbH Germania cu un aport la capitalul social de 65,6770% şi 
Societatea Comercială „Sidermet” – S.A. Călan cu un aport în natură la capitalul 
social de 34,3215%. 

În conformitate cu actul constitutiv, Pipe Products GmbH Germania a 
vărsat aportul la capitalul social în valoare de 8.200.000 USD, iar până la data de 
29 noiembrie 2003 urma să mai aducă un aport de încă 3.800.000 USD. 

Începând cu luna ianuarie 2003, peste 600 de angajaţi ai Societăţii 
Comerciale „Sidermet” – S.A. Călan au fost transferaţi la noua societate. Prin 
crearea noii societăţi au fost înfiinţate peste 200 de noi locuri de muncă de către alţi 
agenţi economici din zona Călanului care au angajat relaţii comerciale cu aceasta. 
Până în prezent, societatea nou creată, Societatea Comercială „AMIDIP” – S.A. 
Călan, a plătit la timp salariile persoanelor preluate, rezolvându-se astfel în mar 
măsură problemele sociale existente în zonă. 

În momentul de faţă, datorită acţiunilor agresive ale unor creditori 
comerciali ai Societăţii Comerciale „Sidermet” – S.A. Călan, care au ca obiect, pe 
de o parte, anularea constituirii societăţii mixte „AMIDIP” – S.A. Călan şi, pe de 
altă parte, realizarea creanţelor prin executarea silită a participaţiei Societăţii 
Comerciale „Sidermet” – S.A. Călan la Societatea Comercială „AMIDIP” – S.A. 
Călan, acţionarul majoritar Pipe Products GmbH Germania a luat decizia stopării 
investiţiilor în societate şi, implicit, vărsarea aportului de 3.800.000 USD. Toate 
acestea au avut ca efect, pe lângă stoparea investiţiei, şi disponibilizarea colectivă a 
400 de salariaţi din cei 600, până la soluţionarea favorabilă a litigiilor 
susmenţionate, care se află pe rolul instanţelor de judecată în diferite faze de 
soluţionare. 
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Prin lichidarea Societăţii Comerciale „AMIDIP” – S.A. Călan, o parte din 
sumele angajate de către partenerul străin, Pipe Products GmbH Germania, 
respectiv sumele cheltuite cu punerea în funcţiune parţială a instalaţiei şi sumele 
plătite celor 600 de salariaţi preluaţi de la Societatea Comercială „Sidermet” – S.A. 
Călan, se consideră pierdere. 

Prezentul act normativ prevede vânzarea, prin negociere directă, către 
investitorul străin Pipe Products GmbH Germania sau către o societate comercială 
constituită în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca asociat 
unic Pipe Products GmbH Germania, a „Turnătoriei de tuburi de presiune din fontă 
ductilă” precum şi a utilajelor aferente acesteia. Preţul, exprimat în dolari S.U.A., 
pentru utilajele aferente „Turnătoriei de tuburi de presiune din fontă ductilă” va fi 
de minimum 65% din preţul rezultat din expertiza solicitată de AVAB. Achitarea 
preţului pentru utilajele aferente „Turnătoriei de tuburi de presiune din fontă 
ductilă” se va face în rate, fără plata unui avans, pe o durată de maximum 12 ani. În 
cazul bunurilor urmăribile, cu excepţia utilajelor menţionate mai sus, ce se cuvin 
din lichidare asociatului „Sidermet” Călan, achitarea preţului se va face în termen 
de 90 de zile de la semnarea procesului-verbal de negociere directă. 

Restructurarea şi redresarea platformei industriale Sidermet reprezintă un 
obiectiv politic al Guvernului asumat prin aprobarea strategiei de privatizare a 
Societăţii Comerciale „Sidermet” – S.A. Călan, într-o manieră indirectă, respectiv 
finalizarea investiţiei „Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă” pe 
platforma industrială „Sidermet” Călan. 

Caracterul special al prezentului act normativ este motivat prin faptul că 
sunt necesare măsuri speciale în vederea soluţionării situaţiei sociale a celor 600 de 
muncitori de pe platforma Sidermet preluaţi iniţial de către societatea mixtă, 
precum şi pentru realizarea investiţiilor asumate de către partenerul străin, ceea ce 
ar conduce la menţinerea locurilor de muncă într-o zonă mono-industrială 
caracterizată de o rată mare a şomajului. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea 
investiţiei „Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă” pe platforma 
Sidermet Călan. 
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