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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  ziua de 22 noiembrie 2006 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 22 noiembrie 2006. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 de 

membri. Domnul deputat Bogdan Pascu a absentat de la lucrările Comisiei.  

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

fost conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Economiei şi Comerţului: domnul Mihai Bogdan Cătuneanu – şef serviciu 

(Oficiul Participaţiilor Statului  şi Privatizării în Industrie - OPSPI) şi domnul 

Cornel Bobâlcă – consilier juridic (OPSPI) şi reprezentantul Ministerului de 

Finanţe Publice: doamna Lucica Diaconescu – şef serviciu.            

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 I. ÎN AVIZARE: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut 

de Societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială 

"Daewoo Automobile România" - S.A, procedură de urgenţă (PLx 821/2006)  

II. DIVERSE 

Administrator
Original
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  Şedinţa Comisie a început în ziua de 22 noiembrie 2006 cu dezbaterea 

pct. 1, în avizare, al ordinii de zi.  

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al 

art.4 din Legea nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei 

contractuale, cu modificările ulterioare, în sensul eliminării prevederii 

referitoare la termenul de graţie de 30 de zile de la scadenţa contractului, acordat 

în favoarea debitorului. 

 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Mihai 

Bogdan Cătuneanu, şef serviciu Oficiul Participaţiilor Statului  şi Privatizării în 

Industrie, a afirmat că, în anul 1998 grupul Daewoo a intrat în colaps financiar şi 

a fost divizat, iar una din cele mai afectate companii ale grupului a fost Daewoo 

Motor Company Ltd., care a intrat în faliment la scurt timp după aceea. Din acel 

moment, controlul asupra Daewoo Motor Company Ltd. a fost preluat de 

creditori, al căror principal interes este recuperarea unei părţi cât mai mari din 

creanţele Daewoo Motor Company Ltd. împotriva terţilor debitori ai acestei 

societăţi. O mare parte din activele Daewoo Motor Company Ltd. din Coreea de 

Sud şi câteva din cele din străinătate au intrat într-o nouă societate mixtă 

înfiinţată de Daewoo Motor Company Ltd. împreună cu General Motors, 

denumită GM – Daewoo Auto & Technologies, în timp ce multe din fabricile 

din străinătate – inclusiv Societatea Comercială ,,Daewoo Automobile 

România’’ – S.A. – au rămas în afara înţelegerii cu General Motors. 

Domnia sa a mai afirmat că, între statul român şi Daewoo Motor Company 

Ltd. au existat o serie de discuţii în legătură cu retragerea Daewoo Motor 

Company Ltd. din România şi înstrăinarea cotei acesteia din capitalul Societăţii 

Comerciale ,,Daewoo Automobile România’’ – S.A. Discuţiile au fost generate 

de divergenţele dintre părţi relative la certitudinea şi cuantumul creanţei pe care  
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Daewoo Motor Company Ltd. o invoca faţă de Societatea Comercială ,,Daewoo 

Automobile România’’ – S.A. 

Domnia sa a menţionat că Daewoo Motor Company Ltd. a formulat în 19 

martie 2004 o Ofertă de Vânzare către acţionarul român, Societatea Comercială 

,,Automobile Craiova’’ – S.A., a participaţiei sale în Societatea Comercială 

,,Daewoo Automobile România’’ – S.A., al cărei preţ de 207 milioane USD se 

bazează pe propria evaluare a pretinsei creanţe. Daewoo Motor Company Ltd. a 

propus o conversie a acestei creanţe în acţiuni şi vânzarea pachetului de acţiuni, 

împreună cu cel deţinut de Daewoo Motor Company Ltd., la un preţ bazat pe 

valoarea de piaţă a Societăţii Comerciale ,,Daewoo Automobile România’’        

– S.A., aşa cum a fost determinată de către Daewoo Motor Company Ltd. însăşi.  

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Mihai 

Bogdan Cătuneanu, şef serviciu Oficiul Participaţiilor Statului  şi Privatizării în 

Industrie, a spus că, în noiembrie 2004, partea română a convenit cu Daewoo 

Motor Company Ltd. desemnarea unui evaluator independent – KPMG 

Germania – având misiunea de a estima valoarea de piaţă a Societăţii 

Comerciale ,, Daewoo Automobile România” – S.A. 

 De asemenea, KPMG Germania a finalizat evaluarea şi a stabilit prin 

raportul final că valoarea companiei, cu datoriile înglobate în valoarea propusă 

pentru negocieri, este cuprinsă între 36 şi 79 milioane USD, în funcţie de 

diferitele metode de evaluare folosite. 

Domnia sa a subliniat că, având în vedere cele două componente ale preţului, 

respectiv preţul pentru preluarea pachetului de acţiuni (50 milioane USD) şi 

preţul remiterii de datorie (10 milioane de USD), în urma negocierilor s-a agreat 

ca despăgubirea datorată de Daewoo Motor Company Ltd. pentru culpa 

referitoare la creanţele care fac obiectul contractului să fie de 100% din preţul 

remiterii de datorie, iar în caz de culpă referitoare la acţiuni să fie  de 15% din 

preţul plătit de Societatea Comercială ,,Daewoo Automobile România” – S.A. 

pentru acţiuni. 
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De asemenea, din redactarea clauzei 7.1.8. din contractul de transfer de 

acţiuni şi remiteri de datorie (declaraţia şi garanţia Daewoo Motor Company 

Ltd. cu privire la creanţe) a reieşit cu claritate că Daewoo Company Ltd. este 

titularul de drept al tuturor creanţelor care fac obiectul contractului. Articolul 8 

al contractului reglementează problema răspunderii Daewoo Motor Company 

Ltd. În cazul pretenţiilor unor terţi faţă de creanţe (răspunderea este în  limita a 

100% din preţul remiterii de datorie). 

Domnia sa a afirmat că s-a agreat că hotărârea Tribunalului Districtual 

Incheon, Coreea de Sud, definitivă şi irevocabilă, este în continuare o condiţie a 

finalizării tranzacţiei. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Mihai 

Bogdan Cătuneanu, şef serviciu Oficiul Participaţiilor Statului  şi Privatizării în 

Industrie, a subliniat că, dobândirea de către Societatea Comercială ,,Daewoo 

Automobile România” – S.A.” a propriilor acţiuni se realizează în condiţiile 

prevăzute în art. 103 alin.(7) şi art. 104 lit. a) din Legea nr.31/1990 privind 

societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar 

acţiunile astfel dobândite se vând sau se anulează, cu respectarea termenelor şi 

condiţiilor prevăzute de lege în condiţiile stabilite de adunarea generală 

extraordinară a acţionarilor societăţii adoptată în funcţie de strategia de 

privatizare a societăţii aprobată în condiţiile legii. 

Domnia sa a afirmat că prezenta Ordonanţă de Urgenţă conţine o serie de 

măsuri care se circumscriu scopului final declarat al mandatului acordat 

Ministerului  Economiei şi Comerţului în legătură cu Societatea Comercială 

,,Daewoo Automobile România” – S.A. respectiv acela al atragerii de investiţii 

şi proiecte de dezvoltare pe termen lung în societate menite să conducă la 

relansarea activităţii acesteia. 

Domnia sa a mai afirmat că urgenţa adoptării proiectului de act normativ  

apare ca evidenţă în raport cu perspectiva sumbră economico-financiară a 

societăţii ca urmare a falimentului acţionarului majoritar Daewoo Motor 
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Company Ltd. care nu mai susţine dezvoltarea activităţii societăţii şi cu poziţia 

declarată a acesteia de a-şi vinde participaţia deţinută. 

De asemenea, luând în consideraţie faptul că, Societatea Comercială 

,,Daewoo Automobile România” – S.A. este cel mai mare contribuabil  la 

bugetele locale la nivel zonal, neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor 

propuse, poate avea consecinţe grave nu numai asupra viitorului societăţii 

comerciale, inclusiv declanşarea procedurii de dizolvare şi lichidare a acesteia, 

dar şi de ordin social precum şi diminuarea considerabilă a sumelor cuvenite 

bugetelor locale din taxe şi impozite. 

Domnul deputat Radu Moldovan a dorit să ştie, referitor la articolul 2 

litera d) din această ordonanţă de urgenţă supusă dezbaterii Comisiei, ce 

presupune preluarea tuturor riscurilor post-tranzacţionare, deoarece, prin presă, 

au circulat mai multe informaţii referitoare la evaziunile de sute de milioane de 

euro produse de coreeni, în perioada în care s-au aflat la conducerea acestei 

societăţi. Domnia sa a dorit să ştie care ar putea fi implicaţiile care ar putea 

apărea în perioada de după tranzacţionare. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Mihai 

Bogdan Cătuneanu, şef serviciu Oficiul Participaţiilor Statului  şi Privatizării în 

Industrie, a răspuns că această sintagmă este necesară deoarece Daewoo Motor 

Company Ltd. se află în faliment de câţiva ani, iar condiţiile actualului contract 

au fost negociate cu lichidatorii acestei societăţi, de la care nu au putut fi 

obţinute prea multe garanţii cu privire la potenţialele datorii ascunse. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Mihai 

Bogdan Cătuneanu, şef serviciu Oficiul Participaţiilor Statului  şi Privatizării în 

Industrie, a mai spus că această sintagmă, invocată de domnul deputat a apărut 

ca o necesitate în cadrul contractului. Oportunitatea de a atrage un alt investitor 

este mare în acest moment, iar această sintagmă este folosită din dorinţa de a 

proteja societatea de lipsa garanţiilor din contractul încheiat cu coreenii. Dacă 

aceste acţiuni răscumpărate de la partea coreeană vor fi revândute în 

următoarele 9 luni, atunci ele vor fi anulate şi societatea va fi datoare la Bugetul 
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de Stat cu plata tuturor impozitelor şi taxelor ce i s-ar fi aplicat pe întreaga 

durată de funcţionare în lipsa facilităţilor de care a beneficiat, inclusiv a celor de 

care a fost dispensată în perioada de scutire. Aceste datorii se ridică la suma de 

700-800 milioane euro. Strategia de privatizare promovată de societate constă în 

evitarea vinderii acesteia şi crearea unui noi societăţi care să fie, mai apoi, 

vândută. Se intenţionează astfel decuplarea noii societăţi de potenţialele 

probleme care ar putea proveni din istoria vechii societăţii. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să ştie dacă din punct de 

vedere juridic este bine clarificată această situaţie. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Mihai 

Bogdan Cătuneanu, şef serviciu Oficiul Participaţiilor Statului  şi Privatizării în 

Industrie, a răspuns că s-a avut mare grijă ca din punct de vedere juridic această 

transformare să nu aibă niciun fel de problemă, fiind angajată special în acest 

sens o casă de avocatură specializată în acest tip de contracte, domnia sa 

subliniind faptul că are o mare încredere că, juridic, nu vor exista probleme. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie mai multe amănunte în 

legătură cu datoria către Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală (ANAF) 

de 800 milioane euro. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Mihai 

Bogdan Cătuneanu, şef serviciu Oficiul Participaţiilor Statului  şi Privatizării în 

Industrie, a spus că această datorie este discutabilă, evaluatorii având păreri 

diferite în legătură cu această sumă, deoarece suma este calculată în funcţie de 

gradul de integrare al producţiei societăţii, stabilit la un prag de 60%, după 7 

ani, şi pe care societatea nu l-a realizat în întregime. Ultimele calcule au stabilit 

un grad de integrare de 50-55 %, ceea ce ar putea face ca suma să fie mai mică, 

aproximativ 750 milioane euro. 

Domnul deputat Petru Lakatos a subliniat că acum se încearcă repararea 

a ceea ce s-a greşit încă de la constituirea firmei mixte când nu s-au luat 

garanţiile necesare. 



 7

Domnul vicepreşedinte Aurel Vaner a dorit să ştie dacă există marfă pe 

stoc sau materie primă adusă de coreeni. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Mihai 

Bogdan Cătuneanu, şef serviciu Oficiul Participaţiilor Statului  şi Privatizării în 

Industrie, a răspuns că în acest moment există o producţie de 27.000 de maşini 

producţie anuală în 2006 precum şi un număr de piese, echipamente, liniile de 

producţie precum şi clădirea estimate la o valoare de 80 de milioane euro. 

Doamna Lucica Diaconescu, şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice a dorit să adauge faptul că terenul aparţine Societăţii Comerciale 

,,Daewoo Automobile România’’ – S.A. şi este dat în folosinţă societăţii mixte 

româno-coreene. Domnia sa a subliniat că, din punctul de vedere al ministerului, 

nu există nici o problemă, sursa fiind fondurile societăţii, deci nefiind implicaţii 

asupra bugetului. 

Domnul vicepreşedinte Mircea Purceld a dorit să sublinieze că marja de 

evaluare a evaluatorului german, firma KPMG, şi anume 36 – 79 milioane USD, 

este mult prea mare pentru a considera această evaluare ca serioasă. Domnia sa a 

dorit să ştie care sunt datoriile societăţii faţă de partea coreeană. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Mihai 

Bogdan Cătuneanu, şef serviciu Oficiul Participaţiilor Statului  şi Privatizării în 

Industrie, a spus că este un mod uzual de evaluare, datorat diferitelor metode de 

evaluare folosite, cum ar fi valoarea de utilizare a activelor nete precum şi altele. 

Evaluatorul a fost ales de partea coreeană, iar partea română l-a acceptat. 

Ulterior, după prezentarea rapoartelor finale, partea coreeană a repudiat acest 

evaluator.  

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Mihai 

Bogdan Cătuneanu, şef serviciu Oficiul Participaţiilor Statului  şi Privatizării în 

Industrie, a mai spus că datoriile societăţii faţă de partea coreeană constau în 

plata mărfurilor si pieselor pentru montaj, importate de partea coreeană. Acestea 

au fost trecute prin vamă şi înregistrate, având emise facturi valabile.  
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 Domnul preşedinte Mhai Tudose a dorit să ştie ce acţiuni concrete au fost 

realizate din septembrie până acum, de la data la care a fost emisă ordonanţa de 

urgenţă a guvernului supusă dezbaterii Comisiei. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Mihai 

Bogdan Cătuneanu, şef serviciu Oficiul Participaţiilor Statului  şi Privatizării în 

Industrie, a răspuns că din luna septembrie s-au organizat Adunările Generale la 

Automobile Craiova şi Daewoo Motor Companz Ltd, care au aprobat actele 

administrative ce le reveneau conform atribuţiilor, a fost emisă şi agreată 

hotărârea tribunalului Districtual Incheon din Coreea de sud, definitivă şi 

irevocabilă, ca o condiţie a finalizării tranzacţiei şi a fost efectuată tranzacţia 

propriu-zisă. 

 Domnul Preşedinte Mihai Tudose a dorit să sublinieze faptul că tranzacţia 

a fost deja efectuată, ordonanţa de urgenţă producându-şi deja efectele.  

 

În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea  

ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil, propunere care a fost 

aprobată cu 18 voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare, cu 18 voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 abţineri,  au 

hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                             Cornel Popa  
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Consilier parlamentar: 
Anca Chiser 

                    Expert parlamentar:   
                                                                                       Graziella Segărceanu 
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