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 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/2006 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2004 
privind autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 
miliarde lei Societăţii Comerciale „Melana IV” – S.A. Săvineşti  
 
 

Parlamentul României  adoptă prezenta lege. 
 
 
 Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.55 din 30 
august 2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2004 
privind autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării 
în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii 
Comerciale „Melana IV” – S.A. Săvineşti, adoptată în temeiul art. 
1 pct. I.19 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de 
a emite ordonanţe,  publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 746 din 31 august 2006, cu următoarele modificări şi 
completări: 
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 1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins: 
 „Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 
miliarde lei Societăţii Comerciale „Melana   IV” – S.A. Săvineşti”. 

 
 2. Articolul I va avea următorul cuprins: 
 «Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 14/2004 privind 
autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii 
Comerciale „Melana IV” – S.A. Săvineşti, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 30 ianuarie 2004, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 167/2004, se modifică şi se 
completează, după cum urmează: 
 
 1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins: 
 „Ordonanţă privind autorizarea Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului pentru alocarea sumei de 800.000 
lei Societăţii Comerciale „Melana IV” – S.A. Săvineşti” 
 
 2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
 „Art. 1. -  Se autorizează Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului să finanţeze cheltuielile materiale, lucrările de 
întreţinere şi conservare a instalaţiilor şi clădirilor pentru plata 
salariilor numărului minim de personal necesar pentru efectuarea 
lucrărilor de întreţinere şi conservare a instalaţiilor şi asigurarea 
pazei Societăţii Comerciale „Melana IV” – S.A. Săvineşti în 
scopul privatizării.” 
 
    3. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
 „Art. 2. – Finanţarea va fi asigurată din capitolul „Cheltuieli 
legate de plata onorariilor pentru consultanţă, agenţi de privatizare 
sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea 
privatizării”, în baza unei convenţii încheiate între Autoritatea 
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pentru Valorificarea Activelor Statului şi Societatea Comercială 
„Melana IV” – S.A. Săvineşti, în limita sumei de 800.000  lei.” 
 
 4. După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 21, cu 
următorul cuprins: 
 „Art. 21 – (1) Se autorizează Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului ca, prin ordin al preşedintelui, să sisteze 
finanţarea cheltuielilor materiale, lucrărilor de întreţinere şi 
conservare a instalaţiilor şi clădirilor pentru plata salariilor 
numărului minim de personal necesar pentru efectuarea lucrărilor 
de întreţinere şi conservare a instalaţiilor şi asigurarea pazei 
Societăţii Comerciale „Melana IV” – S.A. Săvineşti, de la data la 
care adunarea generală a acţionarilor hotărăşte dizolvarea şi 
lichidarea societăţii comerciale. 
 (2) Încetarea procedurii de lichidare voluntară poate avea loc 
numai dacă la data înregistrării scrisorii de intenţie prin care se 
solicită cumpărarea pachetului majoritar de acţiuni al Societăţii 
Comerciale „Melana IV” – S.A. Săvineşti nu au fost lichidate mai 
mult de jumătate din bunurile societăţii.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
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