PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. 21/ 186 / 05.05.2004

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind
privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara (PL249/26.04.2004)

În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite
prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, 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. 116/2003 privind
privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara , trimis cu adresa nr. PL 249/26.04.2004.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 19 aprilie 2004.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
- Avizul nr.1505/25.10.2003 al Consiliului Legislativ;
- Avizul nr. 249/27.04.2004 al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi;
- Avizul nr. 269/04.05.2004 al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.

Proiectul de lege are ca obiect îmbunătăţirea unor aspecte ale reglementărilor privind procesul de privatizare a Societăţii
Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara.
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţie.
Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat acest proiect de Lege în
şedinţa din data de 5 mai 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: domnul director general Petre Ianc, domnul director Ion Capotă şi doamna
consilier Adela Fer ;
b) Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul secretar de stat Victor Dimitriu şi doamna consilier Ioana
Pantazescu;
c) Ministerului Finanţelor Publice: doamna şef serviciu Lucica Diaconescu şi domnul consilier Cristian Chiorean.
d) Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei: doamna expert Cecilia Sebe şi doamna şef serviciu Fănica Stăniloiu.
La lucrări, au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 membri ai Comisiei.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara, să fie supus spre dezbatere şi adoptare
plenului Camerei Deputaţilor, cu amendamentele admise prezentate în anexă.
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ANEXĂ

Amendamente admise
În urma dezbaterii în comisie, proiectul de lege a fost aprobat cu următoarele amendamente:
Textul adoptat de Senatul României
0
1.

Amendamente propuse

Motivarea
propunerii

1

2

3

1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă şi litera a)
vor avea următorul cuprins:
"Art.1. - (1) Societatea Comercială Siderurgica - S.A.
Hunedoara, precum şi societăţile comerciale filiale la care
S.C. Siderurgica - S.A este acţionar majoritar, respectiv S.C.
Mecanica Sider - S.A. Hunedoara, S.C. Electrosid - S.A.
Hunedoara şi S.C. Constructsid - S.A. Hunedoara, denumite
în continuare societate, beneficiază de următoarele înlesniri la
plată, ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de
acţiuni:

1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă va avea
următorul cuprins:
"Art.1. - (1) Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A.
Hunedoara, precum şi societăţile comerciale filiale la care
Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A este acţionar
majoritar, respectiv Societatea Comercială "Mecanica Sider"
- S.A. Hunedoara, Societatea Comercială "Electrosid" - S.A.
Hunedoara şi Societatea Comercială "Constructsid" - S.A.
Hunedoara, denumite în continuare societate, beneficiază de
următoarele înlesniri la plată, ce vor fi cuprinse în contractul
de vânzare-cumpărare de acţiuni:

Textul de la
lit.a) din ordonanţă este
mai cuprinzător, ţinând
seama
şi
de
contribuţiile individuale
ale salariaţilor.

a) scutirea de la plată a obligaţiilor bugetare datorate şi
neachitate la data transferului dreptului de proprietate
asupra acţiunilor deţinute de Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului,
denumită în continuare APAPS, inclusiv a obligaţiilor
bugetare din luna în care se realizează transferul
dreptului de proprietate, în situaţia în care transferul are
loc după data de 15 a lunii, şi care au scadenţa ulterioară
acestei date, reprezentând impozite, taxe, contribuţii,
precum şi orice alte venituri bugetare şi cele reprezentând
totalitatea creanţelor proprii şi cele provenite din credite

Se elimină

Autor: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare
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bugetare gestionate de APAPS. Perioadele pentru care
obligaţiile bugetare sunt scutite de la plată constituie
stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj,
respectiv în sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale;"
2.

2. La articolul 2, partea introductivă va avea următorul
cuprins:
Art. 2 - Autorităţile administraţiei publice locale acordă Art. 2 - Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba Pentru a se respecta
autorităţilor
societăţii următoarele înlesniri la plată, care vor fi cuprinse în prin hotărîre acordarea următoarelor înlesniri la plată, care dreptul
contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni:
vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni: administraţiei publice
locale de a acorda
(text ordonanţă)
înlesniri la plată.
Autor: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare

3.

Art. 3 - Se aprobă transferul cu titlu gratuit a activului 3. Articolul 3 se abrogă.
"Complex sportiv Popicărie" din patrimoniul societăţii către
Consiliul Local al Municipilui Hunedoara.
Autor: Comisia pentru politică economică,
(text ordonanţă)
reformă şi privatizare

Pentru corelarea cu
art.2, unde s-a dat
posibilitatea
autorităţilor
administraţiei publice
locale să negocieze cu
societatea înlesnirile la
plată.

PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu
SECRETAR,
Iuliu Vida
Expert parlamentar,
Olga Tutoveanu
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Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. 21/ 186 / 05 .05.2004

C ă t r e,
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii
Comerciale Siderurgica - S.A. Hunedoara, trimis cu adresa nr.
PL249/26.04.2004

PREŞEDINTE,
Dan Radu RUŞANU

