PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 114/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale „ARO” – S.A.
Câmpulung Muscel
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.114 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale
„ARO” – S.A. Câmpulung Muscel, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.748 din 26 octombrie 2003, cu următoarele
modificări şi completări:
1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) va avea
următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Societatea Comercială „ARO” – S.A. Câmpulung
Muscel, precum şi societăţile comerciale filiale la care Societatea
Comercială „ARO” – S.A. este acţionar majoritar, respectiv Societatea
Comercială „Fabrica de piese şi subansamble auto ARO” – S.A.,
Societatea Comercială „Fabrica de scule şi matriţe ARO” – S.A.,
Societatea Comercială „Centrul general de comercializare automobile
ARO” – S.A. denumite în continuare societate, beneficiază de următoarele
înlesniri la plată, ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de
acţiuni:”
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2. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Organele de conducere ale societăţii vor acţiona pentru:
a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni
a tuturor creanţelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora
de 25.000 lei/acţiune;
b) ridicarea dreptului de preferinţă al celorlalţi acţionari la
subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la
capitalul social.”
3. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Organele de conducere ale societăţii vor acţiona pentru:
a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni
a tuturor creanţelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora
de 25.000 lei/acţiune;
b) ridicarea dreptului de preferinţă al celorlalţi acţionari la
subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la
capitalul social.”
4. După articolul 5 se introduce articolul 51, cu următorul
cuprins:
„Art. 51. – (1) Se scutesc la plată obligaţiile restante ale Societăţii
Comerciale „ARO” – S.A. Câmpulung Muscel către Ministerul Finanţelor
Publice datorate şi neachitate la data transferului de proprietate asupra
acţiunilor, reprezentând creditul Japan International Cooperation System,
acordat Societăţii Comerciale „ARO” – S.A. Câmpulung Muscel, conform
Convenţiei nr.305225/21.11.2000 şi nr.245273/31.08.2001, încheiate în
baza Hotărârii Guvernului nr.308 din 19 aprilie 2000 pentru aprobarea
Înţelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la Bucureşti
la 7 ianuarie 2000.
(2) Se scutesc la plată dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente
obligaţiilor restante prevăzute la alin. (1), calculate până la data scutirii
acestora.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia
României, republicată.
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