
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru politică  economică, 
 reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/188/15.06.2005   

   
 

 
R  A  P  O  R  T     

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 33/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 

53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" – S.A. 
Braşov, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 215/2005). 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 33/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 
privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" – S.A. Braşov, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, trimis cu adresa nr. PLx 
215/08.06.2005. 
  La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele 
favorabile: 
             - Avizul nr. 511/10.05.2005 al Consiliului Legislativ; 
   - Avizul nr. 270/8.06.2005  al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 
   - Avizul nr. 23/87/15.06.2005 al Comisiei pentru industrii şi servicii. 
   Proiectul de lege prevede modificarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" – S.A. 
Braşov, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 498/2004, în sensul 
mandatării AVAS în vederea identificării unui investitor strategic capabil să 
asigure relansarea economică a societăţii, căruia să-i vândă pachetul de acţiuni 
deţinut de stat la această societate, inclusiv acţiunile provenite din conversia 
unor creanţe asupra societăţii, prin negociere, în condiţiile prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi abrogarea 
articolului 9 din acest act normativ. De asemenea, în proiect se prevede şi 
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abrogarea expresă a Hotărârii Guvernului nr. 571/2002 privind aprobarea 
strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" – S.A. Braşov, 
inclusă în Programul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) – 
componenta "Privatizarea a 5 mari societăţi comerciale prin intermediul băncilor 
de investiţii" publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 12 
iunie 2002. 
 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat acest proiect de lege în şedinţa din 
data 15 iunie 2005. 

       Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
 La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 
51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: reprezentanţii Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului: domnul Laszlo Gyerco – vicepreşedinte,  
Ministerului Finanţelor Publice: doamna Elena Ianda – director general, doamna 
Doina Drăghici – consilier şi doamna Corina Cristescu – expert, Ministerul 
Economiei şi Comerţului: domnul Aurel Mitu – director general adjunct şi 
domnul Ilie Ion – consilier. 
           La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 23 
membri ai comisiei. 

 Raportul comisiei a fost adoptat cu 23 din voturile celor prezenţi. 
 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 6 iunie 

2005. 
 Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 86 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2005 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea 
Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" – S.A. Braşov. 

 
 

            PREŞEDINTE, 
              Mihai Tudose   

                              SECRETAR,                                                 
                       Nicula Vasile Cosmin 
 
                Consilier parlamentar
                             Alina Hodivoianu 
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Nr. 
crt. 

Textul Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 

nr. 33/2005 

Text  Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1  Titlul legii:  

 
Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 33/2005 
pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
53/2003 privind privatizarea 
Societăţii Comerciale 
"Tractorul UTB" – S.A. 
Braşov. 

 
 

nemodificat 

 
 
 

2  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 

 
 
 

nemodificat 

 
 
 
 



Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 404 
din 13 mai 2005, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 

3  
 
 
 
 
Titlul ordonanţei de 
urgenţă: 
Ordonanţă de urgenţă 
pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr. 53/2003 privind 
privatizarea Societăţii 
Comerciale "Tractorul 
UTB" – S.A. Braşov 

1. Inaintea punctului 1 se 
introduce un punct nou, 
cu următorul cuprins: 
"Titlul ordonanţei de 
urgenţă va avea următorul 
cuprins: 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, modificată şi 
aprobată prin Legea nr. 
498/2004". 

 
Se elimină. 
 
 
Autori:  
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi  
privatizare 
dep. Dan Ioan Popescu- 
PSD 
dep. Ioan Bivolaru – PSD 
dep. Aurelia Vasile - PSD 

 
 
 
 

 
Modificare necesară în 
conformitate cu normele 
de tehnică legislativă 
prevăzute în Legea nr. 
24/2000, republicată. 
 
 
 
 

 

4 Art. I - Ordonanţa 
Guvernului nr. 53/2003 
privind privatizarea 
Societăţii Comerciale 
"Tractorul UTB" – S.A. 
Braşov, publicată în 

  
Nemodificat. 
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Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
584 din 15 august 2003, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
498/2004, se modifică 
după cum urmează: 
 

5 1. Art. 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 

2. 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 
societate, prin negociere, 
către un investitor strategic 
capabil să asigure relansarea 
economică a societăţii, aşa 
cum este definită noţiunea, 
în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/1997 
privind privatizarea 

1. La articolul I punctul 1, 
articolul 1 se  modifică şi 
completează, având 
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." 

Completare necesară  
conform normelor de 
tehnică legislativă 
prevăzute în Legea nr. 
24/2000, republicată. 
 
Eliminarea sintagmei 
"aşa cum este definită 
noţiunea, în Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor 
comerciale, cu 
modificările şi 
completările ulterioare" 
deoarece trimiterea la 
textul Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
88/1997 este făcută 
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relansarea economică a 
societăţii." 

societăţilor comerciale, cu 
modificările şi 
completările ulterioare". 

 
 
Autori:  
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi  
privatizare 
dep. Dan Ioan Popescu- 
PSD 
dep. Ioan Bivolaru – PSD 
dep. Aurelia Vasile – PSD 
 

greşit.  

6 2. Articolul 2 va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 2 – Elementele 
esenţiale ale contractului 
de vânzare-cumpărare de 
acţiuni la societate sunt 
stabilite prin negociere şi 
sunt supuse aprobării 
Guvernului." 
 

Devine alin. (1) în urma 
renumerotării. 

Nemodificat.  
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- 
 

 
3. La articolul I punctul 2, 
după alineatul (1) al 
articolului 2 se introduce 
un alineat nou, alin. (2) cu 
următorul cuprins: 

 
2. La articolul I punctul 2, 
după alineatul (1) al 
articolului 2 se introduce 
un alineat nou, alin. (2) cu 
următorul cuprins: 

 
Se consideră că perioada 
de 5 ani este suficientă 
pentru a se menţine un 
angajament în mod 
corect în acest domeniu 
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"(2) Investitorul va menţine, 
o perioadă de cel puţin 10 
ani, ca obiect de activitate, 
producţia de tractoare şi 
maşini agricole". 

 
"(2) Investitorul va menţine, 
o perioadă de cel puţin 5 ani, 
ca obiect de activitate, 
producţia de tractoare şi 
maşini agricole". 
 
Autor:  
Comisia pentru politică 
   economică, reformă şi 
             privatizare 
 

 

de activitate. 
 

 

8  4. La articolul I  după 
punctul 2, se introduce un 
punct nou, pct. 21, cu 
următorul cuprins: 
 
"21. – Articolul 5 va avea 
următorul cuprins: 
 
"Art. 5. – (1) Se aprobă 
stingerea prin conversie în 
acţiuni a debitelor societăţii 
către Societatea Comercială 
Filiala de Distribuţie şi 
Furnizare de Energie 

3. La articolul I  după 
punctul 2, se introduce un 
punct nou, pct. 21, cu 
următorul cuprins: 
 
"21. – Articolul 5 va avea 
următorul cuprins: 

 
Nemodificat 

 
 
 
 

Nemodificat. 
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Electrică – 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 de Energie 
Electrică – 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; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat. 
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 b) taxa pe valoarea 
adăugată colectată, aferentă 
acestor debite şi 
nerecuperată de către 
Societatea Comercială 
Filiala de Distribuţie şi 
Furnizare de Energie 
Electrică – 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 

 
 
 

Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat. 
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organele de conducere ale 
Societăţii Comerciale Filiala 
de Distribuţie şi Furnizare 
de Energie Electrică – 
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. 
 
 
(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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat. 
 
 
 
 
 

Nemodificat. 
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 b) ridicarea dreptului de 
preferinţă al celorlalţi 
acţionari la subscrierea de 
noi aporturi pentru 
menţinerea cotei de 
participare la capitalul 
social. 
 
 
 
 
 
 
(4) In sensul art. 217 din 
Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
conversia în acţiuni a 
creanţelor deţinute de 
Societatea Comercială 
Filiala de Distribuţie şi 
Furnizare de Energie 
Electrică – Electrica 
Transilvania Sud – S.A. la 
societate reprezintă un 

 
 

Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textul alin. (4) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
(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 de Energie 
Electrică – Electrica 
Transilvania Sud – S.A. la 
societate duce la ridicarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precizare necesară pentru 
claritatea textului şi în 

conformitate cu normele 
de tehnică legislativă 

prevăzute de Legea nr. 
24/2000, republicată. 

 
 
 
 
 
 

 11



motiv temeinic pentru 
ridicarea dreptului de 
preferinţă al acţionarilor 
existenţi la subscrierea 
acţiunilor nou-emise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Acţiunile rezultate în 
urma conversiei 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 

dreptului de preferinţă al 
acţionarilor existenţi la 
subscrierea acţiunilor nou-
emise. 

 
Autor:  
Comisia pentru politică 
 economică, reformă şi 
             privatizare 
 

 
Textul alin. (5) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

 
(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. 

 
 

Nemodificat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indreptare eroare 
materială. 
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AVAS către Societatea 
Comercială Filiala de 
Distribuţie şi Furnizare de 
Energie Electrică – 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 din 
veniturile încasate de 
instituţiile publice 
implicate în procesul de 
privatizare din vânzarea 
acţiunilor deţinute de stat la 
societăţile comerciale şi din 
dividende." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alin. (7) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
(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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precizare necesară pentru 
claritatea textului. 
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activelor bancare 
neperformante, aprobată 
cu modificări de 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." 
Autori:  
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi  
privatizare 
dep. Dan Ioan Popescu- 
PSD 
dep. Ioan Bivolaru – PSD 
dep. Aurelia Vasile – PSD 

 
 
 
 
 
 
 

9 3. Articolul 6 se abrogă. Nemodificat. Nemodificat.  
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4. Articolul 8 va avea 
următorul cuprins: 
 
"Art. 8 – Prin derogare de 

  
 
 
 
Nemodificat. 

 
 
 
 

Nemodificat. 
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la prevederile Legii nr. 
143/1999 privind ajutorul 
de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
AVAS este mandatată să 
notifice Consiliul 
Concurenţei, ajutoarele de 
stat acordate în temeiul 
prezentei ordonanţe, în 
numele tuturor 
furnizorilor de ajutor de 
stat, într-un singur 
formular de notificare; 
măsurile de natura 
ajutorului de stat se vor 
acorda numai după 
autorizarea de către 
Consiliul Concurenţei." 
 
 

11 5. Articolul 9 se abrogă. 
 
 

 Nemodificat. 
 

Nemodificat.  
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Art. II – Ajutorul de stat 
acordat Societăţii 
Comerciale "Tractorul 

 
 
Nemodificat. 

 
 

Nemodificat. 
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UTB" – S.A. Braşov până 
la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de 
urgenţă va fi 
compatibilizat cu noile 
reglementări în materie. 
 

 
13 

 
Art. III -  Pe data intrării 
în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, 
Hotărârea Guvernului nr. 
571/2002 privind 
aprobarea strategiei de 
privatizare a Societăţii 
Comerciale "Tractorul 
UTB" – S.A. Braşov, 
inclusă în cadrul PSAL 
(Programul pentru 
Ajustarea Sectorului 
Privat) – componenta 
"Privatizarea a 5 mari 
societăţi comerciale prin 
intermediul băncilor de 
investiţii" publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 

 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 

 
 

Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat. 
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407 din 12 iunie  2002, se 
abrogă. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Amendamente respinse 
 

                  In cursul dezbaterii, Comisia a respins următorul amendament: 
 

Nr. Textul iniţial Amendamentul propus şi Motivare Camera 
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crt. autorul acestuia  Decizională 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Art. 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." 

 
Se propune introducerea 
sintagmei: "şi modernizarea": 
 
"Art. 1. – Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului, 
denumită în continuare AVAS, 
este mandatată să vândă pachetul 
de acţiuni deţinut de stat la 
societate, prin negociere, către 
un investitor strategic capabil să 
asigure relansarea economică  şi 
modernizarea  societăţii, aşa 
cum este definită noţiunea, în 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor 
comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare". 
 
 
Autor:  
dep. Aurel Vainer – Grupul 
Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 
              

Argumente pentru 
susţinerea 
amendamentului: 
consolidarea şi 
dezvoltarea în 
România a producţiei 
de tractoare şi maşini 
agricole. 
 
 
Argumente pentru 
respingerea 
amendamentului: nu 
este necesară această 
precizare deoarece, 
prin contractul de 
privatizare este 
prevăzută o clauză în 
acest sens. De 
asemenea această 
prevedere este 
cuprinsă, implicit, şi în 
alin. (2) al art. 2 din 
această iniţiativă 
legislativă. 
 

 
 

Camera 
Deputaţilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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 Comisia a propus aprobarea proiectului cu 23 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi nici o abţinere. 
 

     PREŞEDINTE, 
                     Mihai Tudose   

                                  SECRETAR,                                                 
                              Nicula Vasile Cosmin 
 
                        Consilier parlamentar 
                                     Alina Hodivoianu 
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C ă t r e, 
     BIROUL  PERMANENT  AL 
     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

33/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" – 

S.A. Braşov, trimis cu adresa nr. PLx 215/08.06.2005, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
 

  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

MIHAI  TUDOSE 
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