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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: 
 

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

„Art. 1. – Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, 
denumită în continuare AVAS, 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 relansarea 
economică a societăţii.” 
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2. La articolul I punctul 2, după alineatul (1) al articolului 
2 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul 
cuprins: 

„(2) Investitorul va menţine, o perioadă de cel puţin 5 ani, ca 
obiect de activitate, producţia de tractoare şi maşini agricole.” 
 

3. La articolul I,  după punctul 2 se introduce un punct 
nou, punctul  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 
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 Furnizare 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 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. 
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(3) Se mandatează reprezentanţii statului în cadrul organelor 
de conducere a societăţii să acţioneze pentru: 
  a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în 
acţiuni 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) In conformitate cu prevederile art. 217 din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, conversia în 
acţiuni a creanţelor deţinute de Societatea Comercială Filiala de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice – Electrica 
Transilvania Sud – S.A. la societate duce la ridicarea dreptului de 
preferinţă al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-
emise. 

(5) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. 
(1) vor fi transferate, pe bază de protocol, AVAS, 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 AVAS către Societatea Comercială Filiala de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice – Electrica 
Transilvania Sud – S.A. proporţional cu valoarea creanţelor 
convertite în acţiuni, în termen de 30 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, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor 
din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005,  publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 22 martie 
2005, din veniturile încasate în procesul de privatizare din 
vânzarea acţiunilor deţinute de stat la societăţile comerciale şi din 
dividende.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 
alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
 
 

p. PREŞEDINTELE 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

PREŞEDINTELE 

SENATULUI 

  

Dan Radu Ruşanu Nicolae Văcăroiu 
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