
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind 
privatizarea Societăţii Comerciale „Tractorul UTB” – S.A. Braşov 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 53 din  
29 iulie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale „Tractorul 
UTB” – S.A. Braşov, emisă în temeiul prevederilor art. 1 pct. II.10 din 
Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din  
15 august 2003, cu următoarele modificări şi completări: 

 
1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) 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., denumită în continuare EXIMBANK – S.A., şi 
garantate de către A.P.A.P.S. pentru sumele datorate şi neachitate până 
în 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 
Societatea Comercială „Tractorul UTB” – S.A. Braşov şi la Societatea 
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Comerciala „Sidex” – S.A. Galaţi, cu modificările ulterioare, şi ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2001 privind garantarea de 
către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului 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 A.P.A.P.S., inclusiv dobânzi, majorări şi penalităţi aferente 
acestor credite;” 

 
2. După articolul 8 se introduce un articol nou, articolul 9, 

cu următorul cuprins: 
„Art. 9. – (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 – S.A. 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 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului la Societatea 
Comercială „Rulmentul” – S.A. Braşov. 

(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, cu modificările 
ulterioare, la valoarea nominală a acţiunilor, în vederea vânzării către 
investitorul strategic prevăzut la art. 1 din prezenta ordonanţă. 

(3) Se aprobă conversia în acţiuni a creanţei deţinută de către 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) asupra 
Societăţii Comerciale „Tractorul UTB” – S.A. Braşov. Acţiunile 
rezultate în urma conversiei vor fi vândute de către A.V.A.S. 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 „Rulmentul”  
– S.A. Braşov, datorate şi neachitate la data efectuării schimbului de 
acţiuni potrivit alin. (1). 

(5) Scutirea de la plată a obligaţiilor bugetare prevăzute la  
alin. (4) se va realiza prin ordin comun emis de către A.V.A.S. şi 
instituţiile bugetare creditoare.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 14 septembrie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 
76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Valer  Dorneanu 


