
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 122/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale „Roman” 
– S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii 
Comerciale „Roman” – S.A. 

 
 
Intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 

privind privatizarea Societăţii Comerciale „Roman” – S.A. Braşov şi constituirea 
parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale „Roman” – S.A. a instituit 
cadrul legislativ necesar accelerării procesului de privatizare a acestei societăţi, a 
reconsiderării datoriilor societăţii, pentru a contribui la sporirea atractivităţii ofertei 
de privatizare şi soluţionării unor probleme de ordin social. 

Astfel, actul normativ susmenţionat reglementează măsuri speciale cu 
caracter de urgenţă necesare pregătirii acestei societăţi pentru privatizare, precum şi 
modalităţile de constituire şi de funcţionare a unui parc industrial pe platforma 
Societăţii Comerciale „Roman” – S.A. Braşov. 

Ca urmare a analizei impactului social generat de intrarea în vigoare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003, se constată că Societatea 
Comercială „Roman” – S.A. Braşov şi filialele acesteia se află, la această dată,  
într-o situaţie specială. 

Astfel, cumpărătorul, potrivit contractului de vânzare-cumpărare, are 
obligaţia constituirii societăţii administrator a Parcului industrial, precum şi 
obligaţia cesionării contractului în favoarea acesteia, în scopul realizării acestui 
parc. Constituirea Parcului industrial Roman reprezintă o condiţie esenţială care, în 
cazul nerespectării, poate compromite finalizarea privatizării Societăţii Comerciale 
„Roman” – S.A. Braşov. 

În aceste condiţii, acordarea drepturilor prevăzute în contractele colective 
de muncă nu mai poate fi susţinută financiar nici de către societatea care preia o 
parte din activul Societăţii Comerciale „Roman” – S.A. Braşov. 

Prin prezenta lege se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 122/2003 prin care se prevede posibilitatea aplicării dispoziţiilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 şi acelor salariaţi ale căror contracte individuale 
de muncă sunt suspendate conform legii, cu condiţia reluării activităţii şi încetării 
raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2004 şi a realizării unui stagiu 
total de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj de minimum 12 luni. 
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Anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 115/2003, la Societatea Comercială „Roman” – S.A. Braşov şi la filialele 
acesteia s-au mai efectuat concedieri colective de personal în temeiul unui program 
de restructurare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. În vederea eliminării oricăror discriminări în 
ceea ce priveşte drepturile acordate persoanelor concediate colectiv din cadrul 
aceleiaşi societăţi, în diferite etape, prezenta ordonanţă de urgenţă prevede 
acordarea de plăţi compensatorii din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi 
persoanelor concediate colectiv de la Societatea Comercială „Roman” – S.A. 
Braşov şi filialele acesteia în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 8/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantumul prevăzut în 
contractele colective de muncă în vigoare la data concedierii. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2003 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 
privind privatizarea Societăţii Comerciale „Roman” – S.A. Braşov şi constituirea 
parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale „Roman” – S.A. 
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