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  In şedinţa din 26.02.1997 ţinută între orele 8.30 - 15 au fost prezenţi deputaţii - membri ai 
comisiei - exceptie facând dl.dep.Traian Băsescu - Gr.parlam. PD. 
  Comisia a avut ca punct principal pe ordinea de zi INFORMARE privind Fondul Proprietăţii 
de Stat supra stadiului privatizării soc.com. cu capital majoritar de stat până la 31.12.1996 si asupra 
programului de privatizare pe anul 1997. 
  Au participat ca invitaţi: Mihu: Mihuţ Gabriel - dir.gen. FPS; Mândrescu Ion - dir.FPS; 
Popescu Alexandru - dir. restructurare. 
  Comisia afost informată asupra acţiunii de privatizare conform H.G.626/1995 modificată prin 
H.G. 732/1995 si H.G. 40/1996, evidenţiindu-se faptul că privatizarea S.C. a fost realizată utilizând toate 
metodele prevăzute delege, repsectiv: 
  * oferta de vânzare de actiuni către public; 
  * vânzarea de acţiuni pe bază de licitaţie deschisă sau licitaţie cu participanţi preselecţionaţi; 
  * vânzare de cţiuni prin negociere directă; 
  * combinaţii ale procedurilor de mai sus. 
  S-a precizat aici că ritmul si durata procesului de privatizare si restructurare a S.C.  au fost 
influenţate de evoluţia sistemului producţiei naţionalesi de gradul de articulare a diferitelor componente ale 
reformei economice, unele chiar cu efect negativ, exemplu: 
  - nepromovarea legii privind privatizarea societăţior bancare; 
  - întârzierea transformării FPP-urilor în Societăţi de Investiţii Financiare; 
  - nu s-a colaborat bine cu A.N.P., A.N.R., A.R.D., Consiliul de Coordonare si Reformă 
Economică. 
  FPS-ul a evidenţia si faptul că potrivit Legii 58/1991, coordonarea procesului de privatizare si 
elaborarea normelor metodologice de vânzare a acţiunilor, inclusiv criteriile de asigurare a pierderii 
controlului de către FPS, reveneau Agenţiei Nationale pentru Privatizare. Până la finele anul  normele 
prevăzute de Legea 58/1991 nu au fost elaborate, FPS fiind pus în situaţia de a-si elabora practic toate 
metodologiile si procedurile cu privire la activitatea proprie. 

                          
 
 
 
 
 
  Faţă de cele de mai sus se evidenţiază faptul că în anul 1996 s-au privatizat: 
 
 

Categoria Nr. societăti 
privatizate 

Capitalul social aferent 
acţiunilor vândute - mld.lei 
- 

Nr. Salariaţi 
- mii - 

S.C. MICI 1068 614 55 
S.C. MIJLOCII 279 728 161 
S.C. MARI 41 666 66 
TOTAL 1388 2008 282 

 
 
  Abordarea sectorială a privatizării s-a făcut, cu prioritate pentru sectoarele cu mai puţine 



probleme structurale, cu atractivitate mai mare pentru investiţorii strategici si alţi investitori privaţi cu un 
grad mai ridicat de profitabilitate sau cu potenţial de profitabilitate si o dinamică a dezvoltării mai susţinută, 
fiind abordate cu deosebire: comerţul, construcţiile si materialele de construcţii, industria textilă-confectii, 
industria alimentară, turismul, agricultura, prelucrarea lemnului, transporturile, industria locaă si serviciile de 
interes local. In anul 1996 s-a realizat o semnificativă extindere la soc.com. privatizabile din sectoarele mai 
“dificile”, cum sunt: construcţii de masini, chimie, petrochimie si altele. 
  Distributia privatizării pe principalele sectoare de activitate se prezintă astfel: 
 

Sector de activitate Număr de 
societăţi 

Capital social 
- mii lei - 

Nr. salariaţi 
- mii - 

Comerţ interior 464 64,8 8,2 
Servicii 259 96,40 20,6 
Turism 121 541,70 4,5 
Construcţii 89 113,50 30,7 
Agricultură 81 88,80 8,8 
Ind. confecţii textile 52 105,90 43,3 
Ind. alimentară 51 130,30 20,0 
Transporturi 36 26,60 6,5 
Construcţii de maşini, prelicrare 27 91,10 16,2 

 
 
  Pentru realizarea programului de privatizare au fost utilizate diferite metode de privatizare 
aplicate unor grupuri de societăti comerciale care au fost selectate pe următoarele categorii: 
  Categoria 1: au fost selecţionate 50 soc.com. cu performanţe economice semnificative, în 
vederea privatizării prin ofertă publică de vânzare de acţiuni la care au utilizat metodele: plasament garantat, 
plasament intermediat prin “metoda celei mai bine execuţii” si licitaţie olandeză.  
  Determinarea pretului pe acţiune s-a făcut aplicând metoda de evaluare rapidă prevăzută prin 
metodele interne. 
  Categoria 2A: oferta a cuprins 621 soc.com. prestatoare de servicii pentru agricultură de tip 
AGROMEC. 
  In vederea privatizării un nr. de 225 S.C. au fost supuse divizării, în baza art.22 din Legea 
55/1991, pe structura, secţiilor, de regulă, pe principiul arondării teritoriale, rezultând 962 noi S.C. 
ajungându-se la un nr. de 1518 S.C. de tip AGROMEC. Valoarea determinându-se pe baza activului net. 
  Categoria 2B: oferta cuprinde 230 S.C. care au ca obiect de activitate prelucrarea si 
industrializarea produselor agricole. Din cele de mai sus s-au privatizat 30 prin licitaţie publică deschisă, fără 
preselecţie. 
  Categoria 3: cuprinde 829 S.C.  la care s-au oferit spre vânzare pachete de acţiuni de 51% din 
capitalul social. Din aceste societăţi 576 au fost selecţionate în vederea privatizării prin negociere directă cu 
investitorii potenţiali. 253 S.C. , deţinând o poziţie strategică în sectorul respectiv, se privatizează cu avizul 
ministerului de resort, ţinând cont de strategia de ramură. 
  Pentru cele 829 S.C. s-au primit 1109 scrisori de intenţie. Preţul s-a făcut prin raport de 
evaluare. Au fost vândute numai 30% din total. 
  In continuare FPS a expus noul mod de a acţiona în 1997 si a privatiza multe S.C. prin 
metodele de mai sus. 
  Din cuvântul deputaţilor s-a desprins concluzia că nu s-a lucrat intens. Privatizarea s-a  lăsat la 
voia întâmplări. Nu au avut specialişti, dar nici nu au acţionat conform legislaţiei. Au fost abateri, 
neînţelegeri, aşa se face că până la 31 dec.1996 au fost şedinţe de licitaţie pentru 823 S.C. din care au fost 
adjudecate pachete de acţiuni la 517 S.C.  si au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni la 
445 S.C. reprezentând 55% din licitaţiile desfăşurate. 
  Au fost vândute 70 mil.acţiuni la o valoare totală de adjudecare de 1253 mil.lei, cu o creştere 
de 50% faţă de valoarea totală a licitaţiilor, pretulmediu de adjudecare pe acţiune fiind cu 42% mai mare 
decât preţul de pornire. 
  Comisia a hotărât reanalizarea în 2-3 săptămâni a FPS pentru a prezenta un program mai 
amplu, corect si suplu de privatizare în acest an si anii ce urmează. 
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