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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”Sinter RefÒ Ñ S.A. Azuga,
inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
implementeze strategia de privatizare a Societãþii
Comerciale ”Sinter RefÒ Ñ S.A. Azuga, respectiv vânzarea
pachetului majoritar de acþiuni deþinut de Fondul Proprietãþii
de Stat în proporþie de 69,98% din capitalul social al acesteia cãtre un investitor strategic/consorþiu de investitori, prin
metoda de negociere.

Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii bugetare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
Societatea Comercialã ”Sinter RefÒ Ñ S.A. Azuga, în vederea sporirii atractivitãþii societãþii comerciale la privatizare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
p. Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Victor Eroýs
Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.109.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”OpticaÒ Ñ S.A. Timiºoara,
inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
implementeze strategia de privatizare a Societãþii
Comerciale ”OpticaÒ Ñ S.A. Timiºoara, respectiv vânzarea
pachetului majoritar de acþiuni deþinut de Fondul Proprietãþii
de Stat în proporþie de 89,49% din capitalul social al aces-

teia cãtre un investitor strategic/consorþiu de investitori, prin
metoda de negociere.
Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile
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de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru Societatea
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Comercialã ”OpticaÒ Ñ S.A. Timiºoara, în vederea sporirii
atractivitãþii societãþii comerciale la privatizare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Consiliului de administraþie al Fondului
Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.110.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”CostÒ Ñ S.A. Târgoviºte,
inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
implementeze strategia de privatizare a Societãþii
Comerciale ”CostÒ Ñ S.A. Târgoviºte, respectiv vânzarea
pachetului majoritar de acþiuni deþinut de Fondul Proprietãþii
de Stat, cãtre un investitor strategic/consorþiu de investitori,
prin metoda de negociere.
Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii bugetare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
Societatea Comercialã ”CostÒ Ñ S.A. Târgoviºte, în vederea sporirii atractivitãþii societãþii comerciale la privatizare.
Art. 3. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
negocieze cu investitorii strategici planurile de investiþii pro-

puse de aceºtia pentru dezvoltarea activitãþii Societãþii
Comerciale ”CostÒ Ñ S.A. Târgoviºte, în baza Programului
de restructurare a siderurgiei româneºti elaborat de
Ministerul Industriei ºi Comerþului.
Art. 4. Ñ (1) Mãsurile de corelare a numãrului de personal cu planul de afaceri vor fi implementate cu consultarea sindicatelor din cadrul Societatãþii Comerciale ”CostÒ Ñ
S.A. Târgoviºte ºi vor fi comunicate Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale.
(2) Prin ordin al ministrului muncii ºi protecþiei sociale
sursele de finanþare aprobate conform Programului de
restructurare a întreprinderilor ºi de reconversie profesionalã
(RICOP) vor fi corelate cu rezultatul consultãrilor dintre
partenerii sociali.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
p. Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Victor Eroýs
Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.111.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”VulcanÒ Ñ S.A. Bucureºti,
inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
implementeze strategia de privatizare a Societãþii
Comerciale ”VulcanÒ Ñ S.A. Bucureºti, respectiv vânzarea
pachetului majoritar de acþiuni deþinut de Fondul Proprietãþii
de Stat în proporþie de 83,15923% din capitalul social,
cãtre un investitor strategic/consorþiu de investitori, prin
metoda de negociere.

Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii bugetare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
Societatea Comercialã ”VulcanÒ Ñ S.A. Bucureºti, în vederea sporirii atractivitãþii societãþii comerciale la privatizare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
p. Preºedintele Consiliului de administraþie al Fondului
Proprietãþii de Stat,
Victor Eroýs
Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.112.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea strategiei de privatizare a Societãþii Comerciale ”FortusÒ Ñ S.A. Iaºi,
inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
implementeze

strategia

de

privatizare

a

Societãþii

Comerciale ”FortusÒ Ñ S.A. Iaºi, respectiv vânzarea pachetului de acþiuni deþinut de Fondul Proprietãþii de Stat, cãtre
un investitor strategic/consorþiu de investitori, prin metoda
de negociere.

Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii bugetare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
Societatea Comercialã ”FortusÒ Ñ S.A. Iaºi, în vederea
sporirii atractivitãþii societãþii comerciale la privatizare.
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Art. 3. Ñ În contractul de vânzare-cumpãrare de acþiuni
se vor introduce clauze speciale privind pãstrarea capa-
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citãþilor de producþie cuprinse în Inventarul general al patrimoniului sectorului producþiei de apãrare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
p. Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Victor Eroýs
Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.113.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”PetroutilajÒ Ñ S.A. Câmpina,
inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
implementeze strategia de privatizare a Societãþii
Comerciale ”PetroutilajÒ Ñ S.A. Câmpina, prin vânzarea
pachetului majoritar de acþiuni, deþinut în proporþie de
89,91% din capitalul social, cãtre un investitor
strategic/consorþiu de investitori, prin metoda de negociere.

Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii bugetare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
Societatea Comercialã ”PetroutilajÒ Ñ S.A. Câmpina, în
vederea sporirii atractivitãþii societãþii comerciale la privatizare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
p. Preºedintele Consiliului de administraþie al Fondului
Proprietãþii de Stat,
Victor Eroýs
Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.114.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”ExforÒ Ñ S.A. Bucureºti,
inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
implementeze strategia de privatizare a Societãþii
Comerciale ”ExforÒ Ñ S.A. Bucureºti, respectiv vânzarea
pachetului majoritar de acþiuni, deþinut de Fondul Proprietãþii
de Stat în proporþie de 67,647% din capitalul social, cãtre
un investitor strategic/consorþiu de investitori, prin metoda
de negociere.

Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii bugetare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
Societatea Comercialã ”ExforÒ Ñ S.A. Bucureºti, în vederea sporirii atractivitãþii societãþii comerciale la privatizare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
p. Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Victor Eroýs
Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.115.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”AroÒ Ñ S.A. Câmpulung,
inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
implementeze strategia de privatizare a Societãþii
Comerciale ”AroÒ Ñ S.A. Câmpulung, respectiv vânzarea
pachetului majoritar de acþiuni, deþinut de Fondul Proprietãþii
de Stat în proporþie de 68,703% din capitalul social, cãtre

un investitor strategic/consorþiu de investitori, prin metoda
de negociere.
Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în
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cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii
bugetare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
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Societatea Comercialã ”AroÒ Ñ S.A. Câmpulung, în vederea
sporirii atractivitãþii societãþii comerciale la privatizare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat

Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
p. Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Victor Eroýs

Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.116.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”RocarÒ Ñ S.A. Bucureºti,
inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
implementeze strategia de privatizare a Societãþii
Comerciale ”RocarÒ Ñ S.A. Bucureºti, respectiv vânzarea
pachetului majoritar de acþiuni, deþinut în proporþie de
67,46% din capitalul social, cãtre un investitor
strategic/consorþiu de investitori, prin metoda de negociere.

Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii bugetare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
Societatea Comercialã ”RocarÒ Ñ S.A. Bucureºti, în vederea sporirii atractivitãþii societãþii comerciale la privatizare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat

Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
p. Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Victor Eroýs

Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.117.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”MecanicaÒ Ñ S.A. Mârºa,
inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
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Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
implementeze strategia de privatizare a Societãþii
Comerciale ”MecanicaÒ Ñ S.A. Mârºa, prin vânzarea
pachetului majoritar de acþiuni, deþinut în proporþie de
83,2% din capitalul social, cãtre un investitor strategic/consorþiu de investitori, prin metoda de negociere.

Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii bugetare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
Societatea Comercialã ”MecanicaÒ Ñ S.A. Mârºa, în vederea sporirii atractivitãþii societãþii comerciale la privatizare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
pentru Dezvoltare Regionalã,
Liviu Lucian Albu
Mihai David
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
Hajdœ G‡bor
secretar de stat
p. Preºedintele Consiliului de administraþie
p. Ministrul funcþiei publice,
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Victor Eroýs
Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.118.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”Uzina Constructoare de Maºini ReºiþaÒ Ñ S.A.,
inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
implementeze strategia de privatizare a Societãþii
Comerciale ”Uzina Constructoare de Maºini ReºiþaÒ Ñ S.A.,
respectiv vânzarea pachetului majoritar de acþiuni deþinut de
Fondul Proprietãþii de Stat în proporþie de 56,123% din
capitalul social, cãtre un investitor strategic/consorþiu de
investitori, prin metoda de negociere.

Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii bugetare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
Societatea Comercialã ”Uzina Constructoare de Maºini
ReºiþaÒ Ñ S.A., în vederea sporirii atractivitãþii societãþii
comerciale la privatizare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.119.

Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii
Hajdœ G‡bor
p. Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Victor Eršs
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