
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti, 
Nr.21/ 867 /09.04.2003 

R  A  P  O  R  T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului  nr.119/2001 privind unele

 măsuri pentru privatizarea  Societăţii Comerciale Combinatul  Siderurgic „Sidex“- S.A. Galaţi

 În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă,  cu proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul
Siderurgic  „Sidex“- S.A. Galaţi, trimis cu adresa nr. 557/ 23.10.2001.

             La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
-    Avizul nr.1029/29.09.2001 al Consiliului Legislativ; 
- Avizul nr.606/01.11.2001 al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi;
- Avizul nr.770/05.06.2002 al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci;

                      -   Avizul nr.  27/454/ 02.11.2001 al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.
Proiectul de Lege are ca obiect aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru

privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic „Sidex“ S.A. Galaţi.
                     În conformitate cu Programul de guvernare şi Angajamentele Guvernului României cu privire la Integrarea Europeană
potrivit principiilor prevăzute în Decizia Consiliului Uniunii Europene privind “Aderarea României la Uniunea Europeană” şi 
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           conform Acordului cu Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional privind însănătoşirea mediului de afaceri în România,
unul dintre obiectivele strategice ale revigorării economiei româneşti îl reprezintă atragerea unor investitori strategici pentru
privatizarea societăţilor comerciale cu  valoare semnificativă a capitalului social, reprezentând o pondere de peste 50% din
participaţiile statului şi cu activităţi în domenii importante ale industriei, cum este şi cel al metalurgiei/siderurgiei.  

          În urma analizei economico-financiare, efectuată pe baza datelor de la 31.12.2000, a prevederilor Strategiei de privatizare
a S.C. „Sidex”-S.A. Galaţi, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1032/2000, şi pentru a asigura sporirea atractivităţii Combinatului
la privatizare, s-a considerat că este imperios necesar să se elaboreze un cadru juridic special destinat redresării economico-financiare a
S.C. „Sidex“-S.A. Galaţi, în vederea privatizării.

  Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 74 alin.(2) din  Constituţie.
          Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat acest proiect de Lege,

în şedinţele din datele de 29  mai, 5 iunie, 25 septembrie 2002 şi  9 aprilie 2003. 
  La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, reprezentanţii:
a) Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului: 

- domnul ministru Ovidiu Muşetescu;
- domnul secretar de stat George Musliu;
- doamna consilier Ioana Pantazescu

b) Ministerului Finanţelor Publice: 
- domnul director general Mihai Hură;
- doamna director general Adriana Şuţa;
- doamna director general adjunct Gica Roşu.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, din totalul de 31 membri ai Comisiei.
         În urma dezbaterii, Comisia propune, cu 22 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi nici o abţinere, admiterea cu

modificări a proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru
privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic “SIDEX” S.A. Galaţi. 
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I. Amendamente admise

În urma examinării acestui proiect de lege,  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, propune ca acesta să fie
supus, spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor cu următoarele amendamente:

Nr.
Crt.

                        Text iniţial Text propus de Comisie
Autorul amedamentului

Motivarea
propunerii

amendamentelor

0 1 2 3
1.

Articol  unic – Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.119/2001 privind
unele măsuri pentru privatizarea Societăţii
Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex” -
S.A. Galaţi

Articolul unic al Legii se modifică şi devine
articolul I  cu următorul cuprins: 

Art. I - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri
pentru privatizarea Societăţii Comerciale
Combinatul Siderurgic “Sidex” - S.A. Galaţi,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 627 din 5
octombrie 2001, cu următoarele modificări
şi completări:

Autori: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu -
PSD

           deputat Gheorghe Marin - PSD
         

Precizare necesară pentru
respectarea normelor de
tehnică legislativă.



4

0 1 2 3
2.

Art.1 – (1) În vederea privatizării Societăţii
Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex” -
S.A. Galaţi, denumită în continuare societate,
Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului,
denumită în continuare APAPS, transferă
dreptul de proprietate asupra întregului pachet
de acţiuni deţinut de stat la societate către
investitorul strategic, în condiţiile prezentei
ordonanţe de urgenţă şi ale prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor
comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998
cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În acord cu strategia de privatizare a
societăţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr.1032/2000, APAPS oferă la privatizare
investitorului strategic acţiunile noi rezultate
din orice conversie în acţiuni a creanţelor
deţinute asupra societăţii.

1. Art.1 –  se modifică şi va avea următorul
cuprins:

Art.1 – (1) În vederea privatizării Societăţii
Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex” -
S.A. Galaţi, denumită în continuare societate,
Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului,
denumită în continuare APAPS, transferă
către investitorul strategic dreptul de
proprietate asupra  întregului pachet de
acţiuni deţinut de stat la societate, în
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi
ale prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale, aprobată prin Legea
nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 88 din 25
februarie 1998, cu modificările şi
completările ulterioare.

 (2) Conform strategiei de privatizare a
societăţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr.1032/2000, APAPS oferă la privatizare
investitorului strategic acţiunile nou rezultate
din orice conversie în acţiuni a creanţelor
deţinute asupra societăţii.

Precizare necesară pentru
claritatea textului.
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0 1 2 3

Autor: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu –
PSD

3.

Art. 2 – În înţelesul prezentului act
normativ, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:

a) investitor strategic - LNM Holdings N.V.,
în calitate de cumpărător al pachetului
majoritar de acţiuni în  societate;

b) data finalizării – data realizării privatizării
societăţii prin transferul către cumpărător al
dreptului de proprietate asupra tuturor
acţiunilor deţinute la societate de către
APAPS, în numele statului, precum şi
asupra celor care vor reveni APAPS ca
urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor
menţionate în art.3, 5 şi 6;

c) certificate de obligaţii  bugetare – 

2. Art. 2  se modifică şi va avea următorul
cuprins:

Art. 2 – În înţelesul prezentei ordonanţe de
urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:

Autor: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu –
PSD

a) investitor strategic - LNM Holdings N.V.,
în calitate de cumpărător al pachetului
majoritar de acţiuni în  societate;

b) data finalizării – data realizării privatizării
societăţii prin transferul către cumpărător al
dreptului de proprietate asupra tuturor
acţiunilor deţinute la societate de către
APAPS, în numele statului;

Autor: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu –
PSD
            deputat Ion Florentin Sandu – PSD

Pentru exactitate.

Pentru menţionarea exactă a
datei finalizării.

Precizare necesară pentru
claritatea textului.
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certificatele care precizează obligaţiile
bugetare ale societăţii, emise de Ministerul
Finanţelor Publice, de Ministerul Muncii şi
Solidarităţii Sociale, de Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, precum şi de orice alte
instituţii ale statului, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.88/1997.

c) certificate de obligaţii  bugetare –
certificatele care precizează obligaţiile
bugetare ale societăţii, emise de Ministerul
Finanţelor Publice, de Ministerul Muncii şi
Solidarităţii Sociale, de Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, precum şi de orice alte
instituţii ale statului, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale, aprobată prin
Legea nr.44/1998¸ cu modificările şi
completările ulterioare.

Autor: dеputat Lucia-Cornelia Lepădatu –
PSD

4. Art. 3. - Se aprobă stingerea, prin conversia în
acţiuni care vor fi vândute investitorului
strategic, a următoarelor creanţe asupra
societăţii: 
a) creanţele bugetare ale Ministerului
Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale şi ale Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi
ale altor instituţii ale statului asupra societăţii,
reprezentând
impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, cu 

nemodificat
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excepţia majorărilor de întârziere şi a
penalităţilor de orice fel,
care se scutesc de la plată potrivit art. 9 alin.
(1), exigibile la data de 31 iulie 2001,
conform certificatelor de
obligaţii bugetare; 
b) creanţele statului constând în sume plătite
de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de
garant băncilor împrumutătoare în contul
împrumuturilor contractate de societate şi
garantate de stat, dobânzile şi
comisioanele aferente, precum şi comisionul
datorat fondului de risc, exigibile la data de
31 iulie 2001.

5. Art. 4. - Se aprobă stingerea, prin conversia în
acţiuni care vor fi vândute investitorului
strategic, a următoarelor creanţe asupra
societăţii: 
a) creanţele bugetare ale Ministerului
Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale şi ale Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi
ale altor instituţii ale statului asupra societăţii,
reprezentând
impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, cu
excepţia majorărilor de întârziere şi a 

nemodificat
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penalităţilor de orice fel,
care se scutesc de la plată potrivit art. 9 alin.
(1), calculate de la data de 31 iulie 2001 până
la data finalizării; 
b) creanţele statului constând în sume plătite
de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de
garant băncilor împrumutătoare în contul
împrumuturilor contractate de societate şi
garantate de stat, precum şi dobânzile şi
comisioanele aferente, calculate de la data de
31 iulie 2001 până la data finalizării.

6. - 3. După art. 4, se introduce  articolul  41 cu
următorul cuprins:

"Art. 41  - Taxa pe valoarea adăugată
aferentă importurilor pentru care
societatea a beneficiat de suspendarea
plăţii în vamă, înscrisă în certificatele de
atestare fiscală emise de Ministerul
Finanţelor Publice şi convertite  în acţiuni
potrivit prevederilor art.3 lit.a) şi art.4
lit.a), înregistrată în contul 4428, nu este
deductibilă."

Autor: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu –
PSD

Pentru corelare cu
reglementările privind TVA.
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            deputat Ion Florentin Sandu – PSD
  

7.

Art. 5. - Se aprobă stingerea, prin conversia în
acţiuni care vor fi vândute investitorului
strategic, a creanţelor APAPS asupra
societăţii, constând în dividende şi finanţări.

4. Articolul 5 va avea  următorul  cuprins:

Art. 5. – (1) Se aprobă stingerea, prin
conversia în acţiuni care vor fi vândute
investitorului strategic, a creanţelor APAPS
asupra societăţii, constând în dividende şi
finanţări.

 (2) Se aprobă preluarea de către APAPS,
prin contract de cesiune de creanţă, a
creanţei bancare reprezentând creditul
acordat societăţii de către Banca
Comercială Română – S.A. în baza
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/1999 privind unele măsuri pentru
susţinerea Programului  de restructurare
prin garantarea unui credit la Societatea
Comercială “Sidex” – S.A. Galaţi şi
conversia acesteia în acţiuni, precum şi a
sumelor trase de Banca Comercială
Română – S.A. din depozitul bancar
constituit de către APAPS.

    
Autori: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu –

PSD

Pentru corelare cu
amendamentul  de la punctul

următor.

- Preluare din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului
nr.127/2001, pentru care se
propune abrogarea;
-Pentru simplificarea
procesului legislativ.
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           deputat Gheorghe Marin - PSD

8. - 5. După articolul  5  se introduce articolul
51  cu următorul cuprins: 

"Art. 51  - Se exceptează de la stingerea
prin conversia în acţiuni prevăzută la art.3
lit.a) şi art.4 lit.a), creanţele bugetare ale
Consiliului  Judeţului Galaţi şi ale
Consiliului Local Galaţi, asupra societăţii,
reprezentând impozite, taxe şi alte
venituri."

Autori: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu –
PSD

           deputat Ion Florentin Sandu – PSD

Pentru respectarea
principiului autonomiei

locale.

9. Art. 6. - (1) Se aprobă preluarea de către
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Bancare, prin contract
de cesiune de creanţă, a creanţelor bancare
reprezentând credite şi dobânzi aferente
acestora, în limita
sumei de 20 milioane dolari S.U.A.,
clasificate la categoria "pierderi", conform
prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind
valorificarea unor active bancare, aprobată şi 

nemodificat
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modificată prin Legea
nr. 409/2001, pe care Banca Comercială
Română - S.A. le are asupra societăţii. În
schimbul activelor
preluate de Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Bancare Banca Comercială
Română - S.A. va primi
titluri de stat denominate în valută, la
valoarea nominală totală de 20 milioane
dolari S.U.A. 
(2) Titlurile de stat sunt negociabile, au
scadenţa la 2 ani, se emit cu data predării
creanţelor la Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Bancare şi sunt
purtătoare de dobândă de 5% pe an, calculată
şi plătită
trimestrial. 
(3) Plata dobânzii titlurilor de stat emise în
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se
efectuează în
primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare
trimestrului expirat. 

10.

                 (4) Prin derogare de la prevederile 

6. La articolul 6 alineatul (4)  se modifică şi
va avea următorul cuprins:

                   " (4) Prin derogare de la Pentru corectitudinea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.51/1998, aprobată şi modificată prin Legea
nr.409/2001, se aprobă preluare de către
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Bancare a creanţelor pe care societatea le are
împotriva societăţilor comerciale “Tepro”-
S.A. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str.
Chişinăului nr.132, judeţul Iaşi, şi “Helitube”
– S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, şos.
Colentina nr. 461, sectorul 2.

prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.51/1998, aprobată şi
modificată prin Legea nr.409/2001, se aprobă
preluare de către Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Bancare a creanţelor
pe care societatea le are asupra societăţilor
comerciale “Tepro”- S.A. Iaşi, cu sediul în
municipiul Iaşi, str. Chişinăului nr.132,
judeţul Iaşi, şi “Helitube” – S.A., cu sediul în
municipiul Bucureşti, şos. Colentina nr. 461,
sectorul 2."

Autor: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu –
PSD

exprimării.

11. Art. 7. - Se aprobă stingerea debitelor
societăţii, exigibile la data finalizării, către
societăţile comerciale
"Electrica" - S.A., "Termoelectrica"- S.A.,
"Romgaz" S.A., "Distrigaz Sud" - S.A. şi
"C.F.R. Marfă" - S.A. în
condiţiile prevăzute de lege, cu respectarea
următoarelor reguli: 
a) totalul debitelor, inclusiv majorările de
tarif, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată
nerecuperate de
creditorii menţionaţi mai sus şi a penalităţilor 

nemodificat
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de întârziere aferente acestor debite, vor face
obiectul unor
conversii în acţiuni la valoarea nominală de
25.000 lei/acţiune; 
b) taxa pe valoarea adăugată colectată,
aferentă acestor debite şi nerecuperată de
creditorii menţionaţi, se
anulează la data finalizării, în condiţiile
stabilite prin normele metodologice de
aplicare a prezentei ordonanţe
de urgenţă. 

12.

Art.8. - (1) Se mandatează reprezentanţii
statului în cadrul organelor de conducere ale
societăţii să acţioneze pentru: 
 a) majorarea capitalului social al societăţii
prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor
menţionate la art. 3 – 7 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 lor de participare la capitalul social.
(2) În sensul art.212 din Legea societăţilor
comerciale nr.31/1990, republicată, cu 

7. Articolul 8 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

Art.8. - (1) Se mandatează reprezentanţii
statului în cadrul organelor de conducere ale
societăţii să acţioneze pentru:
a) majorarea capitalului social al societăţii
prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor
prevăzute la art. 3 – 7 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 lor de participare la capitalul social.
(2) În sensul prevederilor art.212 din Legea

Pentru corectitudinea
exprimării.
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modificările şi completările ulterioare,
conversia reprezintă un motiv temeinic pentru
ridicarea dreptului de preferinţă al
acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor
nou- emise.

(3) Se mandatează reprezentanţii statului în
cadrul organelor de conducere ale creditorilor
menţionaţi la art. 7 să acţioneze pentru
aprobarea conversiei în acţiuni, la valoarea
nominală de 25.000 lei/acţiune, a tuturor
creanţelor acestora asupra societăţii, la
paritate cu valoarea nominală a creanţelor.
(4) Acţiunile emise de societate ca urmare a
conversiilor, aparţinând creditorilor
menţionaţi la art. 3, 4, şi 6, se transferă către
APAPS pe bază de protocol în vederea
vânzării acestora către Investitorul Strategic.
(5) Se mandatează reprezentanţii statului în
cadrul organelor de conducere ale creditorilor
menţionaţi la art. 7 să acţioneze pentru
transmiterea către APAPS, pe bază de
protocol, a acţiunilor aparţinând acestora,
emise de societate ca urmare a conversiilor,
în vederea vânzării lor către investitorul
strategic.
(6) Sumele rezultate în urma vânzării 

societăţilor comerciale nr.31/1990,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, conversia reprezintă un motiv
temeinic pentru ridicarea dreptului de
preferinţă al acţionarilor existenţi la
subscrierea acţiunilor nou-emise.
(3) Se mandatează reprezentanţii statului în
cadrul organelor de conducere ale creditorilor
prevăzuţi la art. 7 să acţioneze pentru
aprobarea conversiei în acţiuni, la valoarea
nominală de 25.000 lei/acţiune, a tuturor
creanţelor acestora asupra societăţii, la
paritate cu valoarea nominală a creanţelor.
(4) Acţiunile emise de societate ca urmare a
conversiilor, aparţinând creditorilor
prevăzuţi la art. 3, 4, şi 6, se transferă către
APAPS pe bază de protocol în vederea
vânzării acestora către Investitorul Strategic.
(5) Se mandatează reprezentanţii statului în
cadrul organelor de conducere ale creditorilor
prevăzuţi  la art. 7 să acţioneze pentru
transmiterea către APAPS, pe bază de
protocol, a acţiunilor aparţinând acestora,
emise de societate ca urmare a conversiilor,
în vederea vânzării lor către investitorul
strategic.
(6) Sumele rezultate în urma vânzării 
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acţiunilor se distribuie de APAPS  instituţiilor
şi societăţilor comerciale menţionate la art.
3, 4, 6 şi 7, proporţional cu valoarea
creanţelor convertite în acţiuni, în termen de
30 de zile de la data încasării preţului.

acţiunilor se distribuie de APAPS instituţiilor
şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 3,
4, 6 şi 7, proporţional cu valoarea creanţelor
convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile
de la data încasării preţului.

Autor: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu –
PSD

13.

Art. 9. - (1) Se scutesc de la plată toate
majorările de întârziere şi penalităţile de orice
fel aferente
creanţelor prevăzute la art. 3-7, acumulate
până la data conversiilor. 

(2) La data conversiei în acţiuni a creanţelor
APAPS asupra societăţii, conform
prevederilor art.5, se anulează şi obligaţiile 

8. Articolul  9 va avea  următorul cuprins :

"Art. 9. - (1) Se scutesc de la plată toate
majorările de întârziere şi penalităţile de orice
fel aferente
creanţelor prevăzute la art. 3-7, acumulate
până la data conversiilor. 

         (2) Majorările de întârziere şi
penalităţile de orice fel aferente creanţelor
Consiliului Judeţului Galaţi şi ale
Consiliului Local Galaţi, calculate până la
data finalizării se pot scuti de la plată pe
baza hotărârii acestora.

Autori: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu –
PSD

           deputat Ion Florentin Sandu – PSD

Aplicarea unitară a scutirilor
pentru toate categoriile de
creanţe, precum şi
respectarea principiului
autonomiei locale.

- Preluare din Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 
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APAPS  către buget ca urmare a
neîncasării dividendelor.

        (3) La data conversiei în acţiuni a
creanţelor APAPS asupra societăţii, conform
prevederilor art.5, se anulează şi obligaţiile
APAPS către bugetul de stat."

Autori: deputat  Lucia-Cornelia Lepădatu –
PSD

                 deputat Gheorghe Marin - PSD

nr.127/2001, pentru care se
propune abrogarea;
-Pentru simplificarea
procesului legislativ

14.
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