
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

      Comisia pentru politică economică,                                                                               Bucureşti, 
             reformă şi privatizare                                                                                                         Nr.21/291/29.06.2004  
 
 
 
                                                                                        RAPORT   

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.53/2003 privind 
privatizarea Societăţii Comerciale '' Tractorul UTB'' - S.A. Braşov 

 
 

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale '' Tractorul UTB'' - S.A. Braşov, trimis cu adresa nr. PL 469/25.08.2003. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
- Avizul nr.1136/12.08.2003 al Consiliului Legislativ; 
- Avizul nr.23/158/10.09.2003 al Comisiei pentru industrii şi servicii; 
- Avizul nr.427/2.09.2003 al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 
- Avizul nr.469/27.08.2003 al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 
- Punctul de vedere nr.2448/05.09.2003 al Consiliului Concurenţei. 
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Proiectul de Lege are ca obiect restructurarea datoriilor restante ale societăţii ''Tractorul UTB''- S.A. Braşov către bugetul 
de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat şi de sănătate, bugetele locale, furnizorii de utilităţi, precum şi către APAPS, prin 
scutirea la plată a obligaţiilor bugetare restante, obligaţiile restante către APAPS şi scutirea la plată a dobânzilor, majorărilor de 
întârziere şi penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor restante datorate şi neachitate de societatea ''Tractorul UTB''- S.A. 
Braşov. 

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 

şedinţa din data de 29 iunie 2004. 
La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, reprezentanţii: 
 
a) Ministerului Economiei şi Comerţului: 

- doamna Muşat Eufemia - şef serviciu 
b) Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: 

-                 - domnul Dumitriu Victor - vicepreşedinte 
c) Ministerului Finanţelor Publice: 

- doamna Diaconescu Lucia - şef serviciu 
- doamna Pătrăşcoiu Silvia - şef serviciu 
- domnul Drăghici George  - expert 

La lucrări, au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 de membrii ai Comisiei. 
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 28 voturi pentru, un vot contra şi nici o abţinere, ca proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale '' Tractorul UTB'' - S.A. 
Braşov, să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, cu amendamentele admise şi respinse prezentate 
în anexă. 
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                                                                                                                                                                    ANEXĂ 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii în comisie, proiectul de lege este aprobat cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr
. 

crt
. 

Textul iniţial Amendamentul propus 
Autorul amendamentului 

Motivarea propunerii 
amendamentelor 

0 1 2 3 
 c) scutirea totală de la plată a tuturor 

obligaţiilor rezultate din creditele acordate de 
către Banca de Export-Import a României 
,,EXIMBANK'' S.A. şi garantate de către 
A.P.A.P.S. pentru sumele datorate şi 
neachitate până-n prezent, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.81/1999 privind unele măsuri 
pentru susţinerea Programului de restructurare 
prin garantarea unui credit în favoarea 
Societăţii Comerciale ,, Tractorul UTB'' - S.A. 
Braşov, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.194/2001, Hotărârii Guvernului 
nr.501/1999 privind unele măsuri pentru 
susţinerea Programului de restructurare prin 
garantarea unor credite la Societatea 
Comercială ,, Roman'' S.A. Braşov, la 

1. Art.3, alin.(1)  lit.c) se completează şi va avea 
următorul cuprins: 

 
''c) scutirea totală de la plată a tuturor obligaţiilor 
rezultate din creditele acordate de către Banca de 
Export-Import a României ,,EXIMBANK'' S.A. şi 
garantate de către A.P.A.P.S. pentru sumele 
datorate şi neachitate până-n prezent, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea 
Programului de restructurare prin garantarea unui 
credit în favoarea Societăţii Comerciale ,, Tractorul 
UTB'' - S.A. Braşov, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.194/2001, Hotărârii Guvernului 
nr.501/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea 
Programului de restructurare prin garantarea unor 
credite la Societatea Comercială ,, Roman'' S.A. 

Facilitatea trebuie să cuprindă şi sumele 
conexe, respectiv inclusiv dobânzi, 
majorări şi penalităţi aferente acestor 
credite. 
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Societatea Comercială ,, Tractorul UTB'' - S-
A- Braşov şi la Societatea Comercială,, 
Sidex'' - S.A. Galaţi, cu modificările 
ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2001 privind garantarea de 
către A.P.A.P.S. a unui credit acordat 
Societăţii Comerciale ,, Tractorul UTB'' - 
S.A.Braşov, aprobată prin Legea nr. 
278/2001. Se scuteşte total la plată şi obligaţia 
societăţii către ,,EXIMBANK'' S.A. pentru 
sumele rămase de plată şi neexigibile, acestea 
urmând a fi achitate prin executarea de către 
,,EXIMBANK'' - S.A. a depozitului bancar 
colateral constituit de APAPS; 

Braşov, la Societatea Comercială ,, Tractorul UTB'' 
- S-A- Braşov şi la Societatea Comercială,, Sidex'' - 
S.A. Galaţi, cu modificările ulterioare şi ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2001 
privind garantarea de către A.P.A.P.S. a unui credit 
acordat Societăţii Comerciale ,, Tractorul UTB'' - 
S.A.Braşov, aprobată prin Legea nr. 278/2001. Se 
scuteşte total la plată şi obligaţia societăţii către 
,,EXIMBANK'' S.A. pentru sumele rămase de plată 
şi neexigibile, acestea urmând a fi achitate prin 
executarea de către ,,EXIMBANK'' - S.A. a 
depozitului bancar colateral constituit de APAPS 
inclusiv dobânzi, majorări şi penalităţi aferente 
acestor credite;'' 
 
Autor : deputat Gheorghe Marin - grupul 
parlamentar PSD 
 
2. După art.8, se introduce un articol nou, art. 

81, cu următorul cuprins: 
 
'' Art.81'' - (1) Se aprobă schimbul unui număr 
de 158.342.768 de acţiuni cu o valoare nominală 
de 1.000 lei fiecare, deţinut de către Societatea de 
Investiţii Financiare Transilvania la Societatea 
Comercială '' Tractorul UTB'' - S.A. Braşov cu 
pachetul de acţiuni, în număr de 69.145.313 
acţiuni în valoare totală de 158.342.766 mii lei cu 
o valoare nominală de 2.290 lei fiecare, deţinut 
de Autoritatea  pentru Administrarea 
Participaţiilor Statului la Societatea Comercială 
''Rulmentul'' - S.A.Braşov. 

Pentru corelare cu Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernuluinr.54/1998 pentru 
finalizarea procesului de privatizare. 
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(2) Schimbul se realizează în baza 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/1998 
pentru finalizarea procesului de privatizare cu 
titlu gratuit, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.164/1999 la valoarea nominală a acţiunilor, în 
vederea vânzării către investitorul strategic 
prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 53/2003 
privind privatizarea Societăţii Comerciale '' 
Tractorul UTB'' - S.A. Braşov. 

(3) Se aprobă conversia în acţiuni a creanţei 
deţinute de către AVAS asupra Societăţii 
Comerciale '' Tractorul UTB'' - S.A. Braşov. 
Acţiunile rezultate în urma conversiei vor fi 
vândute de către AVAS împreună cu pachetul de 
acţiuni rămas în portofoliul acesteia după 
schimbul realizat potrivit alin.(1). 
 
(4) Se scutesc de la plată dobânzile şi 

penalităţile de orice fel aferente obligaţiilor 
bugetare ale Societăţii Comerciale '' Tractorul 
UTB'' - S.A. Braşov, datorate şi neachitate la data 
efectuării schimbului de acţiuni potrivit alin.(1). 
 
(5) Scutirea de la plată a oligaţiilor bugetare 

prevăzute la alin.(4) se va realiza prin ordin 
comun emis de către AVAS şi instituţiile bugetare 
creditoare. 
 
 Autor : deputat Gheorghe Marin - grupul 
parlamentar PSD  
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II. Amendament respins 

 
Nr
. 

crt
. 

Textul iniţial Textul amendamentului  
Autorul amendamentului 

Motivarea 
a) propunerii 
b) respingerii 

0 1 2 3 
1.  Art.3 se completează cu alineatul 8 şi va avea 

următorul cuprins: 
 
'' (8) - Prevederile prezentului articol se aplică şi 
societăţilor comerciale rezultate în urma divizării 
S.C. TRACTORUL -UTB S.A. Braşov, respectiv: 
S.C. '' MAŞINI UNELTE ŞI MECANIZĂRI -UTB'' 
S.A., S.C. '' REUTCOM -UTB'' S.A., S.C. '' 
SCUDIVER -UTB'' S.A., S.C. ''PROREM -UTB 
S.A.'', S.C. '' FRIMUT-UTB'' S.A., S.C. ''AWE-
HD'' S.A.'' 
 
 
Autor: deputat Bran Vasile - grupul parlamentar 
PD 

a) Egalitatea de şanse pentru a supravieţui din punct de vedere 
economic, precum şi datorită faptului că toate datoriile înregistrate de 
societatea mamă sunt istorice şi au acelaşi traseu. 
 
b)      Când s-a privatizat ''Tractorul -UTB'' - S.A. Braşov, fiecare 
societate care s-a desprins din societatea mamă a preluat şi datoriile, 
deci s-a acceptat preluarea datoriilor. Nu se poate extinde o facilitate 
acordată unei societăţi aflată în proprietetea statului, cum este 
''Tractorul -UTB'' - S.A. Braşov, şi altor societăţi privatizate în 
prezent. La momentul privatizării societăţilor desprinse din ''Tractorul 
-UTB'' - S.A. Braşov, acestea au beneficiat de prevederile şi 
facilităţile acordate la momentul privatizării. Nu este deci corect şi 
legal să se extindă facilităţile acordate ''Tractorul -UTB'' - S.A. 
Braşov. 

 
PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 
 

                                                                                     SECRETAR, 
                                                                                       Iuliu Vida 
                                                                                                                                                                                                 Expert parlamentar,    

                                                                                                                                                                                                      Segărceanu Lidia-Graziella 
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