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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind Ónfiin˛area Societ„˛ii Comerciale îZirom“ — S.A. prin reorganizarea
Regiei Autonome îZirom“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1, 2, al art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (2), art. 8 ∫i al
art. 10 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 207/1997, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Societatea Comercial„ îZirom“ —
S.A., denumit„ Ón continuare Zirom — S.A., prin reorganizarea
Regiei Autonome îZirom“, care se desfiin˛eaz„.
(2) Zirom — S.A. este persoan„ juridic„ rom‚n„, se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ Ón conformitate cu dispozi˛iile
legale Ón vigoare ∫i cu statutul prev„zut Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(3) Sediul social al Zirom — S.A. este Ón Rom‚nia,
municipiul Giurgiu, ™os. Sloboziei km 4, jude˛ul Giurgiu.
Art. 2. — Zirom — S.A. are ca obiect principal de
activitate producerea ∫i comercializarea titanului, zirconiului ∫i
a aliajelor acestora, precum ∫i microproduc˛ia de metale
neferoase ∫i feroase.
Art. 3. — (1) Capitalul social ini˛ial al Zirom — S.A. este
de 35.738,04 mii lei (RON), Ómp„r˛it Ón 3.573.804 ac˛iuni
nominative cu o valoare nominal„ de 10 lei (RON) fiecare,
∫i se constituie prin preluarea integral„ a patrimoniului Regiei
Autonome îZirom“ Ón baza datelor din situa˛ia financiar„

anual„ Óntocmit„ la data de 31 decembrie 2004, urm‚nd ca
acesta s„ fie actualizat, dup„ caz, Ón conformitate cu
prevederile legale Ón vigoare, la data protocolului de predarepreluare a patrimoniului regiei autonome c„tre societatea
comercial„ Ónfiin˛at„ conform prezentei hot„r‚ri.
(2) Capitalul social al Zirom — S.A. este v„rsat integral
de statul rom‚n, Ón calitate de ac˛ionar unic, reprezentat de
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului.
(3) Œn capitalul social al Zirom — S.A. nu se includ bunuri
de natura celor prev„zute la art. 136 alin. (3) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„.
Art. 4. — Personalul Regiei Autonome îZirom“ se preia
de c„tre societatea comercial„ Ónfiin˛at„ potrivit art. 1, acesta
p„str‚ndu-∫i acelea∫i drepturi ∫i obliga˛ii stabilite prin
contractele individuale de munc„, p‚n„ la Óncheierea noului
contract colectiv de munc„ la nivelul societ„˛ii comerciale, Ón
conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare.
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Art. 5. — (1) Zirom — S.A. este condus„ de adunarea
general„ a ac˛ionarilor, constituit„ din reprezentan˛ii
ac˛ionarului, ∫i este administrat„ de consiliul de administra˛ie.
(2) Reprezentan˛ii statului Ón adunarea general„ a
ac˛ionarilor se numesc ∫i se revoc„ prin ordin al ministrului
economiei ∫i comer˛ului, p‚n„ la transmiterea ac˛iunilor din
proprietatea statului c„tre persoane fizice ∫i/sau juridice
rom‚ne sau str„ine, Ón condi˛iile legii.
(3) Consiliul de administra˛ie al societ„˛ii comerciale
Ónfiin˛ate potrivit art. 1 este format din 5 membri numi˛i ∫i
revoca˛i de adunarea general„ a ac˛ionarilor Ón baza
mandatului emis de ministrul economiei ∫i comer˛ului.
(4) Atribu˛iile adun„rii generale a ac˛ionarilor ∫i ale
consiliului de administra˛ie ale Zirom — S.A. sunt prev„zute
Ón statutul acesteia.

Art. 6. — (1) Zirom — S.A. preia toate drepturile ∫i Ó∫i
va asuma toate obliga˛iile ce decurg din raporturile juridice
ale Regiei Autonome îZirom“ cu ter˛ii, inclusiv cele
decurg‚nd din raporturi juridice fiscale, Ón m„sura Ón care
p‚n„ la data prelu„rii acestora, potrivit reglement„rilor legale
sau contractuale, acestea nu se sting.
(2) Zirom — S.A. se substituie Ón toate litigiile Ón curs ale
Regiei Autonome îZirom“, Ón calitatea procesual„ de˛inut„ de
aceasta.
Art. 7. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri,
Hot„r‚rea Guvernului nr. 145/1991 privind Ónfiin˛area Regiei
Autonome îZirom“, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 60 din 22 martie 1991, cu modific„rile
ulterioare, se abrog„.
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Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
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Bucure∫ti, 4 august 2005.
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ANEX√

STATUTUL
Societ„˛ii Comerciale îZirom“ — S.A.
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridic„, sediul, durata
ARTICOLUL 1
Denumirea

(1) Denumirea societ„˛ii este Societatea Comercial„ îZirom“ —
S.A., denumit„ Ón continuare Zirom — S.A.
(2) Œn toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele,
prospectele ∫i alte documente Óntrebuin˛ate Ón comer˛,
eman‚nd de la societatea comercial„, denumirea acesteia va
fi precedat„ de ini˛ialele îS.C.“ sau de cuvintele îSocietate
Comercial„“ ∫i va fi urmat„ de cuvintele îsocietate pe ac˛iuni“
sau de ini˛ialele îS.A.“, de capitalul social din care cel efectiv
v„rsat, potrivit ultimei situa˛ii financiare anuale aprobate, de
sediul social, de num„rul de Ónmatriculare la oficiul registrului
comer˛ului ∫i de codul unic de Ónregistrare. Sunt exceptate
bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care
vor cuprinde elementele prev„zute de legisla˛ia din domeniu.
ARTICOLUL 2
Forma juridic„

Zirom — S.A. este persoan„ juridic„ rom‚n„, av‚nd forma
juridic„ de societate comercial„ pe ac˛iuni, ∫i Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón conformitate cu legile rom‚ne ∫i cu prezentul
statut.
ARTICOLUL 3
Sediul

(1) Zirom — S.A. are sediul Ón municipiul Giurgiu,
™os. Sloboziei km 4, jude˛ul Giurgiu.
(2) Sediul Zirom — S.A. poate fi schimbat Ón alt„ localitate
din Rom‚nia, prin hot„r‚re a adun„rii generale a ac˛ionarilor,
pe baza propunerii consiliului de administra˛ie, potrivit legii.
(3) Zirom — S.A. poate Ónfiin˛a filiale ∫i sucursale, agen˛ii,
reprezentan˛e sau alte asemenea unit„˛i f„r„ personalitate
juridic„, Ón condi˛iile prev„zute de lege.

ARTICOLUL 4
Durata

Durata Zirom — S.A. este nelimitat„, cu Óncepere de la
data Ónmatricul„rii ei la oficiul registrului comer˛ului.
CAPITOLUL II
Scopul ∫i obiectul de activitate
ARTICOLUL 5
Scopul

Zirom — S.A. are ca scop principal producerea ∫i
comercializarea produselor din titan ∫i zirconiu, prin efectuarea,
cu respectarea legisla˛iei rom‚ne, de acte de comer˛
corespunz„toare obiectului de activitate aprobat prin prezentul
statut.
ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate

(1) Zirom — S.A. are ca obiect principal de activitate
producerea ∫i comercializarea produselor din zirconiu, titan, a
aliajelor acestora — cod CAEN 2745.
(2) Zirom — S.A. are ca obiect secundar de activitate:
a) producerea ∫i comercializarea de produse metalurgice,
altele dec‚t cele prev„zute la alin. (1), pentru a c„ror realizare
sunt necesare tehnologiile ∫i echipamentele societ„˛ii — cod
CAEN 2710; 2742; 2744;
b) contractarea de lucr„ri ∫i prest„ri de servicii pentru
prelucrarea avansat„ a produselor din zirconiu, titan ∫i a
aliajelor fabricate Ón instala˛iile proprii Ón vederea
comercializ„rii;
c) cercetarea, proiectarea ∫i execu˛ia de lucr„ri ∫i investi˛ii
proprii, de lucr„ri pentru men˛inerea ∫i dezvoltarea capacit„˛ilor
∫i pentru retehnologizare Ón domeniul fabrica˛iei zirconiului ∫i
titanului — cod CAEN 7310;
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d) preg„tirea ∫i perfec˛ionarea personalului Ón domeniul
s„u de activitate, Ón sistemul Ónv„˛„m‚ntului public —
cod CAEN 8042;
e) realizarea opera˛iunilor de import-export privind produc˛ia
de zirconiu ∫i titan (inclusiv Ón sistem barter ∫i valorificarea
produselor importate), utilaje, instala˛ii, combustibili, piese de
schimb ∫i materiale de Óntre˛inere pentru necesit„˛ile societ„˛ii —
cod CAEN 5190;
f) confec˛ionarea ∫i repararea utilajelor ∫i echipamentelor
proprii, efectuarea de transporturi tehnologice ∫i uzinale, auto
∫i pe calea ferat„, precum ∫i efectuarea de transporturi de
marf„ ∫i de persoane Ón domeniul s„u de activitate;
g) desf„∫urarea de ac˛iuni de cooperare economic„
interna˛ional„ Ón domeniul zirconiului ∫i titanului —
cod CAEN 6523;
h) executarea de lucr„ri de construc˛ii-montaj, conservare,
Óntre˛inere ∫i repara˛ii construc˛ii;
i) microproduc˛ia de echipamente, materiale metalurgice,
piese de schimb — cod CAEN 2745;
j) expertize, test„ri, consultan˛„, asisten˛„ tehnic„ Ón
domeniul fabrica˛iei ∫i comercializ„rii produselor metalurgice —
cod CAEN 7430;
k) desf„∫urarea programelor pentru reducerea impactului
instala˛iilor sale asupra mediului Ónconjur„tor, Ón limita nivelului
tehnic al acestora ∫i pentru reducerea noxelor —
cod CAEN 7512;
l) aprovizionarea tehnico-material„ necesar„ pentru
desf„∫urarea activit„˛ilor proprii;
m) construc˛ia, administrarea ∫i v‚nzarea de locuin˛e, spa˛ii
de cazare pentru personalul propriu — cod CAEN 7011, 7012;
n) elaborarea de standarde ∫i norme, editarea de publica˛ii
∫i lucr„ri tehnico-∫tiin˛ifice specifice activit„˛ilor pe care le
desf„∫oar„;
o) participarea ca membru colectiv la organiza˛ii
profesionale interne ∫i interna˛ionale — cod CAEN 9111;
p) valorificarea materialelor rezultate din stocuri, repara˛ii,
demol„ri, cas„ri, produse secundare rezultate din activitatea
de baz„ — cod CAEN 5190;
q) contractarea de alte lucr„ri ∫i servicii legate de obiectul
s„u de activitate, Ón condi˛iile legii.
CAPITOLUL III
Capitalul social, ac˛iunile
ARTICOLUL 7

(1) Capitalul social al Zirom — S.A., la data Ónfiin˛„rii, se
constituie prin preluarea activului ∫i pasivului Regiei Autonome
îZirom“ pe baza datelor din Ónregistr„rile contabile la data
prelu„rii.
(2) Capitalul social este v„rsat integral la data constituirii
Zirom — S.A., de c„tre statul rom‚n Ón calitate de ac˛ionar
unic.
(3) Œn capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura
celor prev„zute la art. 136 alin. (3) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.
(4) Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului reprezint„ statul ca
ac˛ionar unic la Zirom — S.A., exercit„ toate drepturile ∫i
execut„ toate obliga˛iile ce decurg din aceast„ calitate.
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(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) emisiunea de ac˛iuni noi sau prin majorarea valorii
nominale a ac˛iunilor existente Ón schimbul unor noi aporturi Ón
numerar ∫i/sau Ón natur„;
b) Óncorporarea rezervelor cu excep˛ia rezervelor legale,
precum ∫i a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin
conversia unor crean˛e lichide ∫i exigibile asupra societ„˛ii cu
ac˛iuni la aceasta;
c) alte surse stabilite de adunarea general„ a ac˛ionarilor
ori de consiliul de administra˛ie, dup„ caz, potrivit legii.
(4) Hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor
pentru majorarea capitalului social se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, acord‚ndu-se pentru
exerci˛iul dreptului de preferin˛„ un termen de cel pu˛in o lun„,
cu Óncepere din ziua public„rii, cu excep˛ia cazurilor Ón care,
conform prevederilor legale, acest drept de preferin˛„ nu se
acord„.
(5) Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor hot„r„∫te
reducerea capitalului social, cu respectarea dispozi˛iilor legale
Ón vigoare la data reducerii lui.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) mic∫orarea num„rului de ac˛iuni;
b) reducerea valorii nominale a ac˛iunilor;
c) dob‚ndirea propriilor ac˛iuni, urmat„ de anularea lor;
d) alte procedee prev„zute de lege.
(7) Œn cazul Ón care administratorii constat„ c„ Ón urma
unor pierderi activul net, determinat ca diferen˛„ Óntre totalul
activelor ∫i datoriile societ„˛ii, reprezint„ mai pu˛in de jum„tate
din valoarea capitalului social, sunt obliga˛i s„ convoace de
Óndat„ adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor pentru a
hot„rÓ reÓntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea r„mas„
sau dizolvarea societ„˛ii.
(8) Reducerea capitalului social se va face numai dup„
dou„ luni de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea a IV-a, a hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a
ac˛ionarilor, potrivit prevederilor legale.
ARTICOLUL 9
Ac˛iunile

(1) Ac˛iunile societ„˛ii sunt nominative.
(2) Ac˛iunile nominative vor fi emise Ón form„
dematerializat„ ∫i sunt Ónregistrate Ón registrul ac˛ionarilor.
(3) Conversia ∫i Ónstr„inarea ac˛iunilor se vor putea realiza
Ón condi˛iile legii.
(4) Eviden˛a ac˛iunilor se va ˛ine Óntr-un registru numerotat,
sigilat ∫i parafat de pre∫edintele consiliului de administra˛ie,
registru care se p„streaz„ la sediul Zirom — S.A., sub
Óngrijirea secretarului consiliului de administra˛ie.
(5) Modific„rile care se opereaz„ Ón registru vor respecta
prevederile legisla˛iei Ón vigoare.
(6) Ac˛iunile emise de Zirom — S.A. pot fi grevate de un
drept de uzufruct sau pot fi gajate, Ón condi˛iile legii.
(7) Persoanele fizice sau juridice rom‚ne vor putea de˛ine
ac˛iuni ale Zirom — S.A., potrivit reglement„rilor Ón vigoare.
ARTICOLUL 10
Obliga˛iuni

Zirom — S.A. este autorizat„ s„ emit„ obliga˛iuni Ón
condi˛iile legii.

ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 11

Majorarea sau reducerea capitalului social

Drepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd din ac˛iuni

(1) Majorarea sau reducerea capitalului social se face, pe
baza hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor, Ón
condi˛iile ∫i cu respectarea procedurii prev„zute de lege.
(2) Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor hot„r„∫te
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozi˛iilor legale
Ón vigoare la data major„rii lui.

(1) Drepturile ∫i obliga˛iile aferente ac˛iunilor aflate Ón
proprietatea statului sunt exercitate ∫i, respectiv, executate de
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului prin reprezentan˛ii s„i Ón
adunarea general„ a ac˛ionarilor la Zirom — S.A.
(2) Fiecare ac˛iune subscris„ ∫i v„rsat„ de ac˛ionari,
potrivit legii, confer„ acestora dreptul la un vot Ón adunarea
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general„ a ac˛ionarilor, dreptul de a alege ∫i de a fi ale∫i Ón
organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
dividendelor, conform prevederilor prezentului statut ∫i
dispozi˛iilor legale, respectiv alte drepturi prev„zute Ón statut.
(3) De˛inerea ac˛iunii certific„ adeziunea de drept la statut.
(4) Drepturile ∫i obliga˛iile legate de ac˛iuni urmeaz„
ac˛iunile Ón cazul trecerii lor Ón proprietatea altor persoane.
(5) C‚nd o ac˛iune nominativ„ devine proprietatea mai
multor persoane, nu se va Ónscrie transmiterea dec‚t Ón
condi˛iile Ón care acestea desemneaz„ un reprezentant unic
pentru exercitarea drepturilor rezult‚nd din ac˛iuni.
(6) Obliga˛iile Zirom — S.A. sunt garantate cu patrimoniul
acesteia, iar ac˛ionarii r„spund Ón limita ac˛iunilor pe care le
de˛in.
(7) Patrimoniul Zirom — S.A. nu poate fi grevat de datorii
sau de alte obliga˛ii personale ale ac˛ionarilor.
ARTICOLUL 12
Cesiunea ac˛iunilor

(1) Ac˛iunile sunt indivizibile cu privire la Zirom — S.A.,
care nu recunoa∫te dec‚t un singur proprietar pentru fiecare
ac˛iune.
(2) Cesiunea par˛ial„ sau total„ a ac˛iunilor Óntre ac˛ionari
sau c„tre ter˛i se efectueaz„ Ón condi˛iile ∫i cu procedura
prev„zute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor
nominative emise de Zirom — S.A. se realizeaz„ prin
declara˛ie f„cut„ Ón registrul ac˛ionarilor, semnat„ de cedent ∫i
de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea
se mai poate realiza ∫i prin act autentic, cu efectuarea
men˛iunilor corespunz„toare Ón registrul ac˛ionarilor.
CAPITOLUL IV
Adunarea general„ a ac˛ionarilor
ARTICOLUL 13
Reprezentarea

(1) Œn perioada Ón care statul este ac˛ionar unic la Zirom —
S.A. interesele acestuia Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor
vor fi reprezentate de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului.
(2) Reprezentan˛ii Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor, Ón
num„r de 3, sunt numi˛i ∫i revoca˛i prin ordin al ministrului
economiei ∫i comer˛ului, p‚n„ la transmiterea ac˛iunilor din
proprietatea statului c„tre persoane fizice ∫i/sau juridice
rom‚ne, Ón condi˛iile legii.
ARTICOLUL 14
Atribu˛iile adun„rii generale a ac˛ionarilor

(1) Adunarea general„ a ac˛ionarilor a Zirom — S.A. este
organul de conducere al acesteia, care decide asupra
activit„˛ii ∫i asupra politicii ei economice.
(2) Adun„rile generale ale ac˛ionarilor sunt ordinare ∫i
extraordinare.
(3) Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor are
urm„toarele atribu˛ii principale:
a) aprob„ strategia de dezvoltare ∫i restructurare
economico-financiar„ a Zirom — S.A.;
b) alege ∫i revoc„ membrii consiliului de administra˛ie,
cenzorii, inclusiv suplean˛ii, conform prevederilor legale;
c) se pronun˛„ asupra gestiunii administratorilor;
d) stabile∫te nivelul remunera˛iei lunare cuvenite membrilor
consiliului de administra˛ie, precum ∫i cenzorilor;
e) aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i, dup„ caz,
programul de activitate pentru exerci˛iul financiar urm„tor;
f) stabile∫te nivelul remunera˛iei directorului general al
Zirom — S.A., precum ∫i premierea acestuia;

g) aprob„ sau modific„ situa˛iile financiare anuale,
repartizarea profitului ∫i fixeaz„ dividendul, dup„ analizarea
rapoartelor consiliului de administra˛ie ∫i cenzorilor, conform
legisla˛iei Ón vigoare;
h) hot„r„∫te cu privire la folosirea dividendelor aferente
ac˛iunilor gestionate, pentru restructurare ∫i dezvoltare;
i) hot„r„∫te cu privire la contractarea de Ómprumuturi
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabile∫te
competen˛ele ∫i nivelul de contractare a Ómprumuturilor
bancare de pe pia˛a intern„ ∫i extern„, a creditelor comerciale
∫i a garan˛iilor, inclusiv prin gajarea ac˛iunilor, potrivit legii;
j) hot„r„∫te cu privire la Ónfiin˛area sau la desfiin˛area
unit„˛ilor, participarea la constituirea de noi persoane juridice
sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din ˛ar„
sau din str„in„tate;
k) analizeaz„ rapoartele consiliului de administra˛ie privind
stadiul ∫i perspectivele referitoare la profit ∫i dividende, nivelul
tehnic, calitatea, for˛a de munc„, protec˛ia mediului ∫i rela˛iile
cu clien˛ii;
l) se pronun˛„ asupra gestiunii administratorilor ∫i asupra
modului de recuperare a prejudiciilor produse Zirom — S.A.
de c„tre ace∫tia;
m) hot„r„∫te cu privire al ipotecarea, gajarea sau la
Ónchirierea unor active ale societ„˛ii comerciale;
n) aprob„ regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
consiliului de administra˛ie;
o) Óndepline∫te orice alte atribu˛ii stabilite de lege Ón
sarcina sa.
(4) Pentru atribu˛iile men˛ionate la lit. b), c), d), e), g), h),
i), j), k), m), n) ∫i o) adunarea general„ a ac˛ionarilor nu va
putea lua hot„r‚ri dec‚t Ón urma ob˛inerii de c„tre fiecare
reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul
care l-a numit.
(5) Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor se
Óntrune∫te pentru a hot„rÓ urm„toarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum ∫i reducerea sau
reÓntregirea lui prin emisiune de noi ac˛iuni, Ón condi˛iile legii;
e) fuziunea cu alte societ„˛i comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipat„;
g) emisiunea de obliga˛iuni;
h) modificarea num„rului de ac˛iuni sau a valorii nominale
a acestora, precum ∫i cesiunea ac˛iunilor;
i) aprob„ conversia ac˛iunilor nominative emise Ón form„
dematerializat„ Ón ac˛iuni nominative emise Ón form„
materializat„ ∫i invers;
j) aprob„ conversia ac˛iunilor preferen˛iale ∫i nominative
dintr-o categorie Ón alta, Ón condi˛iile legii;
k) aprob„ deleg„rile de competen˛„ c„tre consiliul de
administra˛ie a exerci˛iului atribu˛iilor men˛ionate la lit. b), c),
f), g) ∫i j);
l) orice alt„ modificare a actului constitutiv sau orice alt„
hot„r‚re pentru care este cerut„ aprobarea adun„rii generale
extraordinare a ac˛ionarilor.
(6) Pentru atribu˛iile adun„rii generale extraordinare a
ac˛ionarilor fiecare reprezentant trebuie s„ ob˛in„ un mandat
special prealabil de la organul care l-a numit.
ARTICOLUL 15
Convocarea adun„rii generale a ac˛ionarilor

(1) Adunarea general„ a ac˛ionarilor se convoac„ de c„tre
pre∫edintele consiliului de administra˛ie sau de c„tre un
membru al acestuia, pe baza Ómputernicirii date de pre∫edinte.
(2) Adun„rile generale ordinare ale ac˛ionarilor au loc cel
pu˛in o dat„ pe an, Ón cel mult 4 luni de la Óncheierea
exerci˛iului financiar, pentru examinarea situa˛iilor financiare pe
anul precedent ∫i pentru stabilirea programului de activitate ∫i
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a bugetului de venituri ∫i cheltuieli pentru exerci˛iul financiar
urm„tor.
(3) Adunarea general„ a ac˛ionarilor va fi convocat„ cu cel
pu˛in 15 zile Ónainte de data ˛inerii adun„rii.
(4) Convocarea va cuprinde locul ∫i data ˛inerii adun„rii
generale a ac˛ionarilor, precum ∫i ordinea de zi, cu
men˛ionarea explicit„ a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) C‚nd pe ordinea de zi figureaz„ propuneri pentru
modificarea statutului, convocarea va trebui s„ cuprind„ textul
integral al propunerilor.
(6) Adunarea general„ a ac˛ionarilor se Óntrune∫te la sediul
Zirom — S.A. sau Ón alt loc indicat Ón convocare.
(7) Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor va fi
convocat„ ori de c‚te ori este cazul, la solicitarea ac˛ionarului
unic sau la cererea consiliului de administra˛ie ori a cenzorilor.
ARTICOLUL 16
Organizarea adun„rii generale a ac˛ionarilor

(1) Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii generale ordinare
a ac˛ionarilor este necesar„ participarea ac˛ionarilor care de˛in
cel pu˛in jum„tate din capitalul social, iar hot„r‚rile s„ fie
luate de ac˛ionarii prezen˛i ∫i/sau reprezenta˛i care de˛in
majoritatea absolut„ din capitalul social.
(2) Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii generale
extraordinare a ac˛ionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, participarea ac˛ionarilor care de˛in
trei p„trimi din capitalul social, iar hot„r‚rile s„ fie luate cu
votul unui num„r de ac˛ionari care de˛in cel pu˛in jum„tate din
capitalul social;
b) la convoc„rile urm„toare, prezen˛a ac˛ionarilor
reprezent‚nd jum„tate din capitalul social, iar hot„r‚rile s„ fie
luate cu votul unui num„r de ac˛ionari care s„ reprezinte cel
pu˛in o treime din capitalul social.
(3) Œn ziua ∫i la ora indicate Ón convocare ∫edin˛a adun„rii
generale a ac˛ionarilor va fi deschis„ de pre∫edintele
consiliului de administra˛ie sau, Ón lipsa acestuia, de c„tre cel
care Ói ˛ine locul.
(4) Adunarea general„ a ac˛ionarilor va alege dintre
ac˛ionarii prezen˛i un secretar care va verifica lista cu
prezen˛a ac˛ionarilor, indic‚nd capitalul social pe care Ól
reprezint„ fiecare ∫i Óndeplinirea tuturor formalit„˛ilor cerute de
lege ∫i de prezentul statut pentru ˛inerea ∫edin˛ei, ∫i va
Óncheia procesul-verbal al ∫edin˛ei adun„rii generale a
ac˛ionarilor.
(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentan˛ii
ac˛ionarilor Ón adunarea general„ ∫i de secretarul care l-a
Óntocmit.
(6) Procesul-verbal al adun„rii generale a ac˛ionarilor va fi
scris Óntr-un registru sigilat ∫i parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare
la convocare, listele cu prezen˛a ac˛ionarilor, precum ∫i, dup„
caz, mandatele speciale ale reprezentan˛ilor adun„rii generale
a ac˛ionarilor.
ARTICOLUL 17
Exercitarea dreptului de vot Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor

(1) Hot„r‚rile adun„rii generale a ac˛ionarilor se iau prin
vot deschis.
(2) Votul va fi nominal Ón cazul hot„r‚rilor a c„ror
valabilitate este condi˛ionat„ de existen˛a mandatelor speciale.
(3) Hot„r‚rile se vor putea lua Ón condi˛iile ∫i cu
majoritatea prev„zute de lege pentru adun„rile generale
ordinare ale ac˛ionarilor sau, dup„ caz, pentru cele
extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideaz„ adunarea
general„ a ac˛ionarilor sau a unuia dintre membrii
reprezentan˛i ai adun„rii generale a ac˛ionarilor se va putea
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decide ca votul s„ fie secret ∫i Ón alte cazuri, cu excep˛ia
situa˛iei Ón care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
consiliului de administra˛ie ∫i a cenzorilor, pentru revocarea lor
∫i pentru luarea hot„r‚rilor referitoare la r„spunderea
administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile ter˛ilor hot„r‚rile adun„rii generale
a ac˛ionarilor vor fi depuse Ón termen de 15 zile la oficiul
registrului comer˛ului pentru a fi men˛ionate Ón extras Ón
registru ∫i publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea a IV-a.
(7) Hot„r‚rile adun„rii generale a ac˛ionarilor nu vor putea
fi executate Ónainte de ducerea la Óndeplinire a formalit„˛ilor
prev„zute la alin. (6).
(8) Hot„r‚rile adun„rii generale ale ac˛ionarilor, Ón condi˛iile
legii ∫i ale prezentului statut, sunt obligatorii chiar ∫i pentru
ac˛ionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat
Ómpotriv„ ∫i s-a consemnat Ón procesul-verbal.
(9) Ac˛ionarii care nu sunt de acord cu hot„r‚rile luate de
adun„rile generale ale ac˛ionarilor cu privire la schimbarea
obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea
formei juridice au dreptul de a se retrage din Zirom — S.A. ∫i
de a recupera contravaloarea ac˛iunilor pe care le posed„,
conform prevederilor legale.
CAPITOLUL V
Consiliul de administra˛ie
ARTICOLUL 18
Organizarea

(1) Zirom — S.A. este administrat„ de un consiliu de
administra˛ie compus din 5 membri, dintre care unul este
directorul general al acesteia. Membrii consiliului de
administra˛ie sunt numi˛i ∫i revoca˛i de adunarea general„ a
ac˛ionarilor, Ón baza mandatului emis de ministrul economiei ∫i
comer˛ului, dintre care unul va fi recomandat de Ministerul
Finan˛elor Publice. Membrii consiliului de administra˛ie sunt
numi˛i pe o perioad„ de cel mult 4 ani ∫i sunt remunera˛i
pentru aceast„ calitate cu indemniza˛ie lunar„.
(2) Œn situa˛ia Ón care se creeaz„ un loc vacant Ón consiliul
de administra˛ie, adunarea general„ a ac˛ionarilor propune un
nou administrator Ón vederea ocup„rii acestuia. Durata pentru
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egal„ cu perioada care a r„mas p‚n„ la expirarea
mandatului predecesorului s„u.
(3) Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te lunar la sediul
Zirom — S.A. sau ori de c‚te ori este necesar, la convocarea
pre∫edintelui sau la cererea unei treimi din num„rul
membrilor s„i.
(4) Consiliul de administra˛ie Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
baza propriului regulament ∫i a reglement„rilor legale Ón
vigoare.
(5) Consiliul de administra˛ie este prezidat de pre∫edinte,
iar Ón lipsa acestuia, de c„tre un membru, Ón baza mandatului
scris al pre∫edintelui.
(6) Pre∫edintele consiliului de administra˛ie nume∫te un
secretar fie dintre membrii consiliului de administra˛ie, fie din
afara acestuia.
(7) Conducerea executiv„ a Zirom — S.A. se asigur„ de
c„tre un director general, membru al consiliului de
administra˛ie, numit de ministrul economiei ∫i comer˛ului.
(8) Pentru valabilitatea hot„r‚rilor este necesar„ prezen˛a a
cel pu˛in jum„tate din num„rul membrilor consiliului de
administra˛ie, iar acestea se iau cu majoritatea absolut„ a
membrilor prezen˛i.
(9) Dezbaterile consiliului de administra˛ie au loc conform
ordinii de zi stabilite ∫i comunicate de pre∫edinte cu cel pu˛in
7 zile Ónainte de data ˛inerii ∫edin˛ei. Dezbaterile se
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consemneaz„ Ón procesul-verbal al ∫edin˛ei, care se scrie
Óntr-un registru sigilat ∫i parafat de pre∫edintele consiliului de
administra˛ie.
(10) Procesul-verbal se semneaz„ de to˛i membrii
consiliului de administra˛ie ∫i de secretar.
(11) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de
administra˛ie redacteaz„ hot„r‚rea acestuia, care se semneaz„
de pre∫edinte.
(12) Consiliul de administra˛ie poate delega, prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, o parte din
atribu˛iile sale directorului general al Zirom — S.A. ∫i poate
recurge, de asemenea, la exper˛i pentru solu˛ionarea anumitor
probleme.
(13) Œn rela˛iile cu ter˛ii Zirom — S.A. este reprezentat„ de
directorul general, pe baza ∫i Ón limitele Ómputernicirilor date
de consiliul de administra˛ie, care semneaz„ actele de
angajare fa˛„ de ace∫tia.
(14) Pre∫edintele consiliului de administra˛ie este obligat s„
pun„ la dispozi˛ie ac˛ionarilor ∫i cenzorilor, la cererea
acestora, toate documentele Zirom — S.A.
(15) Membrii consiliului de administra˛ie vor depune o
garan˛ie conform prevederilor legale.
(16) Membrii consiliului de administra˛ie r„spund individual
sau solidar, dup„ caz, fa˛„ de Zirom — S.A. pentru
prejudiciile rezultate din infrac˛iuni sau abateri de la
prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru
gre∫eli Ón administrarea acesteia, Ón condi˛iile legii. Œn astfel de
situa˛ii ei vor putea fi revoca˛i.
(17) Nu pot avea calitatea de membru Ón consiliul de
administra˛ie persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii
nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„.
(18) Nu pot fi directori ai Zirom — S.A. persoanele care
sunt incompatibile potrivit art. 138 din Legea nr. 31/1990,
republicat„.
(19) La ∫edin˛ele consiliului de administra˛ie Ón care se
dezbat problemele referitoare la raporturile de munc„ cu
personalul Zirom — S.A. pot fi invita˛i ∫i reprezentan˛ii
sindicatului ∫i/sau reprezentan˛ii salaria˛ilor care nu sunt
membri de sindicat ∫i care nu vor avea drept de vot.
(20) La ∫edin˛ele consiliului de administra˛ie vor fi
convoca˛i ∫i cenzorii.
ARTICOLUL 19
Atribu˛iile consiliului de administra˛ie, ale directorului general
∫i ale directorilor executivi

A. Consiliul de administra˛ie are, Ón principal, urm„toarele
atribu˛ii:
a) aprob„ structura organizatoric„ ∫i regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare a Zirom — S.A.;
b) Óncheie acte juridice prin care s„ dob‚ndeasc„, s„
Ónstr„ineze, s„ Ónchirieze, s„ schimbe sau s„ constituie Ón
garan˛ie bunuri aflate Ón patrimoniul Zirom — S.A., cu
aprobarea adun„rii generale a ac˛ionarilor, atunci c‚nd legea
impune aceast„ condi˛ie;
c) aprob„ deleg„rile de competen˛a pentru directorul
general ∫i pentru persoanele din conducere Ón vederea
execut„rii opera˛iunilor acesteia;
d) aprob„ Óncheierea oric„ror contracte pentru care nu a
delegat competen˛a directorului general al Zirom — S.A.;
e) supune anual analizei adun„rii generale a ac˛ionarilor, Ón
termen de 60 de zile de la Óncheierea exerci˛iului financiar,
raportul cu privire la activitatea Zirom — S.A., situa˛iile
financiare anuale pe anul precedent, precum ∫i proiectul
programului de activitate ∫i proiectul bugetului de venituri ∫i
cheltuieli ale Zirom — S.A. pe anul Ón curs;
f) convoac„ adunarea general„ a ac˛ionarilor ori de c‚te
ori este nevoie ∫i cu prioritate la solicitarea scris„ a
ac˛ionarului unic;

g) aprob„ Óncheierea contractelor de import-export p‚n„ la
limita cuantumului valoric stabilit de adunarea general„ a
ac˛ionarilor;
h) stabile∫te drepturile, obliga˛iile ∫i responsabilit„˛ile
personalului Zirom — S.A., conform structurii organizatorice
aprobate;
i) stabile∫te competen˛ele ∫i nivelul de contractare a
Ómprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe
termen scurt ∫i mediu ∫i aprob„ eliberarea garan˛iilor;
j) aprob„ num„rul de posturi ∫i normativul de constituire a
compartimentelor func˛ionale ∫i de produc˛ie;
k) aprob„ programele de produc˛ie, cercetare, dezvoltare ∫i
investi˛ii;
l) stabile∫te ∫i aprob„ politici pentru protec˛ia mediului
Ónconjur„tor ∫i securitatea muncii, potrivit reglement„rilor legale
Ón vigoare;
m) stabile∫te tactica ∫i strategia de marketing;
n) stabile∫te ∫i aprob„, Ón limita bugetului de venituri ∫i
cheltuieli aprobat de adunarea general„ a ac˛ionarilor,
modific„ri Ón structura acestuia, Ón limita competen˛elor pentru
care a primit mandat;
o) negociaz„ contractul colectiv de munc„ prin mandatarea
directorului general ∫i aprob„ statutul personalului;
p) rezolv„ orice alte probleme stabilite de adunarea
general„ a ac˛ionarilor sau care sunt prev„zute de legisla˛ia
Ón vigoare.
B. (1) Directorul general reprezint„ Zirom — S.A. Ón
raporturile cu ter˛ii.
(2) Directorul general are, Ón principal, urm„toarele atribu˛ii:
a) aplic„ strategia ∫i politicile de dezvoltare ale Zirom —
S.A., stabilite de consiliul de administra˛ie;
b) nume∫te, suspend„ sau revoc„ directorii executivi, cu
avizul consiliului de administra˛ie;
c) angajeaz„, promoveaz„ ∫i concediaz„ personalul
salariat, Ón condi˛iile legii;
d) Ómputernice∫te directorii executivi ∫i orice alt„ persoan„
s„ exercite orice atribu˛ie din sfera sa de competen˛„;
e) particip„ la negocierea contractului colectiv de munc„,
ale c„rui negociere ∫i Óncheiere se desf„∫oar„ Ón condi˛iile
legii, Ón limita mandatului dat de consiliul de administra˛ie;
f) negociaz„ Ón condi˛iile legii contractele individuale de
munc„;
g) Óncheie acte juridice Ón numele ∫i pe seama Zirom —
S.A., Ón limitele Ómputernicirilor acordate de consiliul de
administra˛ie;
h) stabile∫te Óndatoririle ∫i responsabilit„˛ile personalului
Zirom — S.A.;
i) aprob„ opera˛iunile de Óncas„ri ∫i pl„˛i, potrivit
competen˛elor legale ∫i prezentului statut;
j) aprob„ opera˛iunile de v‚nzare ∫i cump„rare de bunuri,
potrivit competen˛elor legale ∫i prezentului statut;
k) rezolv„ orice alt„ problem„ pe care consiliul de
administra˛ie a stabilit-o Ón sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi sunt numi˛i de directorul general
al Zirom — S.A., execut„ opera˛iunile acesteia ∫i sunt
r„spunz„tori fa˛„ de aceasta pentru Óndeplinirea Óndatoririlor, Ón
acelea∫i condi˛ii ca ∫i membrii consiliului de administra˛ie.
(2) Atribu˛iile directorilor executivi sunt stabilite prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al Zirom — S.A.
CAPITOLUL VI
Gestiunea
ARTICOLUL 20
Cenzorii

(1) Gestiunea Zirom — S.A. este controlat„ de ac˛ionari ∫i
de 3 cenzori, dintre care unul este recomandat de Ministerul
Finan˛elor Publice, care sunt ale∫i de adunarea general„ a
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ac˛ionarilor. Cel pu˛in unul dintre cenzori trebuie s„ fie contabil
autorizat Ón condi˛iile legii sau expert contabil.
(2) Adunarea general„ a ac˛ionarilor alege, de asemenea,
acela∫i num„r de suplean˛i care Ói vor Ónlocui, Ón condi˛iile
legii, pe cenzori.
(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Zirom —
S.A., la situa˛ia patrimoniului, a profitului ∫i a pierderilor.
(4) Cenzorii au urm„toarele atribu˛ii principale:
a) Ón cursul exerci˛iului financiar verific„ gospod„rirea
mijloacelor fixe ∫i a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte,
casa ∫i registrele de eviden˛„ contabil„ ∫i informeaz„ consiliul
de administra˛ie despre neregulile constatate;
b) la Óncheierea exerci˛iului financiar verific„ exactitatea
inventarului, a documentelor ∫i a informa˛iilor prezentate de
consiliul de administra˛ie asupra conturilor Zirom — S.A., dac„
situa˛iile financiare sunt legal Óntocmite ∫i Ón concordan˛„ cu
registrele, dac„ acestea sunt ˛inute regulat ∫i dac„ evaluarea
elementelor patrimoniale s-a f„cut conform regulilor stabilite
pentru Óntocmirea ∫i prezentarea situa˛iilor financiare,
prezent‚nd adun„rii generale a ac˛ionarilor un raport scris;
c) la lichidarea Zirom — S.A. controleaz„ opera˛iunile de
lichidare;
d) prezint„ adun„rii generale a ac˛ionarilor punctul lor de
vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de
modificare a statutului ∫i a obiectului de activitate ale Zirom — S.A.
(5) Cenzorii sunt obliga˛i, de asemenea:
a) s„ fac„, Ón fiecare lun„ ∫i inopinat, inspec˛ii ale casei ∫i
s„ verifice existen˛a titlurilor sau a valorilor care sunt
proprietatea Zirom — S.A. ori care au fost primite Ón gaj,
cau˛iune sau depozit;
b) s„ ia parte la adun„rile generale ordinare ∫i
extraordinare ale ac˛ionarilor, inser‚nd Ón ordinea de zi
propunerile pe care le consider„ necesare;
c) s„ constate depunerea garan˛iei din partea
administratorilor;
d) s„ vegheze ca dispozi˛iile legii ∫i ale statutului s„ fie
Óndeplinite de administratori ∫i de lichidatori.
(6) Cenzorii se Óntrunesc la sediul Zirom — S.A. ∫i
delibereaz„ Ómpreun„. Œn caz de neÓn˛elegere, cenzorii vor
putea face rapoarte separate care vor trebui s„ fie prezentate
adun„rii generale a ac˛ionarilor.
(7) Cenzorii pot convoca adunarea general„ extraordinar„
a ac˛ionarilor, dac„ aceasta nu a fost convocat„ de consiliul
de administra˛ie, Ón cazul Ón care capitalul social s-a diminuat
cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excep˛ia
primilor 2 ani de la Ónfiin˛area Zirom — S.A., sau ori de c‚te
ori consider„ necesar pentru alte situa˛ii privind Ónc„lcarea
dispozi˛iilor legale ∫i statutare.
(8) Atribu˛iile, drepturile ∫i obliga˛iile cenzorilor se
completeaz„ cu dispozi˛iile legale Ón materie.
(9) Cenzorii ∫i suplean˛ii sunt numi˛i de adunarea general„
a ac˛ionarilor pentru un mandat de 3 ani ∫i pot fi reale∫i.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
prev„zute Ón Legea nr. 31/1990, republicat„, ∫i Ón
reglement„rile legale Ón vigoare.
(11) Cenzorii sunt obliga˛i s„ depun„ Ónainte de Ónceperea
activit„˛ii o garan˛ie egal„ cu o treime din garan˛ia stabilit„
pentru membrii consiliului de administra˛ie.
(12) Œn caz de deces, imposibilitate fizic„ sau legal„,
Óncetare sau renun˛are la mandat a unui cenzor, supleantul
cel mai Ón v‚rst„ Ól Ónlocuie∫te.
(13) Dac„ Ón acest mod num„rul cenzorilor nu se poate
completa, cenzorii r„ma∫i numesc alt„ persoan„ Ón locul
vacant, p‚n„ la Óntrunirea celei mai apropiate adun„ri generale
a ac˛ionarilor.
(14) Œn cazul Ón care nu mai r„m‚ne Ón func˛ie nici un
cenzor, consiliul de administra˛ie va convoca de urgen˛„
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adunarea general„ a ac˛ionarilor, care va proceda la numirea
altor cenzori.
(15) Cenzorii vor Ónscrie Óntr-un registru special deliber„rile,
precum ∫i constat„rile f„cute Ón exerci˛iul mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de
adunarea general„ a ac˛ionarilor, cu votul cerut la adun„rile
extraordinare.
CAPITOLUL VII
Activitatea societ„˛ii comerciale
ARTICOLUL 21
Finan˛area activit„˛ii proprii

Pentru Óndeplinirea obiectului de activitate ∫i Ón conformitate
cu atribu˛iile stabilite, Zirom — S.A. utilizeaz„ sursele de
finan˛are constituite conform legii, credite bancare ∫i alte surse
financiare.
ARTICOLUL 22
Exerci˛iul financiar

Exerci˛iul financiar Óncepe la data de 1 ianuarie ∫i se
Óncheie la data de 31 decembrie a fiec„rui an. Primul exerci˛iu
financiar Óncepe la data Ónmatricul„rii Zirom — S.A. Ón registrul
comer˛ului.
ARTICOLUL 23
Personalul

(1) Personalul de conducere ∫i de execu˛ie din cadrul
Zirom — S.A. este numit, angajat ∫i concediat de directorul
general.
(2) Plata salariilor ∫i a impozitelor aferente, a cotelor de
asigur„ri sociale, precum ∫i a altor obliga˛ii fa˛„ de bugetul de
stat se va face potrivit legii.
(3) Drepturile ∫i obliga˛iile personalului Zirom — S.A. se
stabilesc prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare,
contractul colectiv de munc„ ∫i prin reglement„ri proprii, Ón
condi˛iile legii.
(4) Drepturile de salarizare ∫i celelalte drepturi de personal
se stabilesc prin contractul colectiv de munc„.
ARTICOLUL 24
Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale ∫i necorporale din
patrimoniul Zirom — S.A. se va calcula potrivit modului de
amortizare stabilit de consiliul de administra˛ie Ón conformitate
cu prevederile legale.
ARTICOLUL 25
Eviden˛a contabil„ ∫i situa˛ia anual„ financiar„

(1) Zirom — S.A. va ˛ine eviden˛a contabil„ Ón lei, va
Óntocmi anual situa˛iile financiare, potrivit normelor
metodologice elaborate de Ministerul Finan˛elor Publice.
(2) Situa˛iile financiare vor fi publicate Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ARTICOLUL 26
Calculul ∫i repartizarea profitului

(1) Profitul Zirom — S.A. se stabile∫te pe baza situa˛iilor
financiare aprobate de adunarea general„ a ac˛ionarilor.
Profitul impozabil se stabile∫te Ón condi˛iile legii.
(2) Profitul Zirom — S.A. r„mas dup„ plata impozitului pe
profit se va repartiza conform hot„r‚rii adun„rii generale a
ac˛ionarilor ∫i dispozi˛iilor legale Ón vigoare.
(3) Zirom — S.A. Ó∫i constituie un fond de rezerv„ ∫i alte
fonduri, Ón condi˛iile legii.
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(4) Plata dividendelor cuvenite ac˛ionarilor se face de c„tre
Zirom — S.A., Ón condi˛iile legii, dup„ aprobarea situa˛iilor
financiare de c„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor.
(5) Œn cazul Ónregistr„rii de pierderi, adunarea general„ a
ac˛ionarilor va analiza cauzele ∫i va hot„rÓ Ón consecin˛„,
potrivit legii.
ARTICOLUL 27
Registrele

Zirom — S.A. va ˛ine prin grija membrilor consiliului de
administra˛ie ∫i, respectiv, a cenzorilor, toate registrele
prev„zute de lege.
CAPITOLUL VIII
Asocierea, schimbarea formei juridice,
dizolvarea ∫i lichidarea, litigii
ARTICOLUL 28
Asocierea

ARTICOLUL 30
Dizolvarea

(1) Dizolvarea Zirom — S.A. va avea loc Ón urm„toarele
situa˛ii:
a) imposibilitatea realiz„rii obiectului s„u de activitate;
b) declararea nulit„˛ii;
c) hot„r‚rea adun„rii generale a ac˛ionarilor;
d) dac„ activul net, determinat ca diferen˛„ Óntre totalul
activelor ∫i datoriilor societ„˛ii, reprezint„ mai pu˛in de
jum„tate din valoarea capitalului social, dac„ adunarea
general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor nu hot„r„∫te reÓntregirea
capitalului sau reducerea lui la valoarea r„mas„;
e) deschiderea procedurii falimentului;
f) alte cauze prev„zute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hot„r‚rea de dizolvare a Zirom — S.A. trebuie s„ fie
Ónscris„ la oficiul registrului comer˛ului ∫i publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a.
ARTICOLUL 31
Lichidarea

(1) Zirom — S.A. poate constitui, singur„ ori Ómpreun„ cu
alte persoane juridice sau fizice rom‚ne, alte societ„˛i
comerciale sau alte persoane juridice, Ón condi˛iile prev„zute
de lege ∫i de prezentul statut, cu aprobarea adun„rii generale
extraordinare a ac˛ionarilor.
(2) Zirom — S.A. poate Óncheia contracte de asociere cu
alte persoane juridice sau fizice, f„r„ constituirea de noi
persoane juridice, dac„ asocierea este destinat„ realiz„rii
scopului ∫i obiectului s„u de activitate, cu aprobarea adun„rii
generale a ac˛ionarilor.
(3) Condi˛iile de participare a Zirom — S.A. la constituirea
de noi persoane juridice sau Ón contracte de asociere se vor
stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere,
care vor fi aprobate de adunarea general„ a ac˛ionarilor.
ARTICOLUL 29
Schimbarea formei juridice

(1) Schimbarea formei juridice a Zirom — S.A. se va
putea face numai Ón temeiul hot„r‚rii adun„rii generale
extrarodinare a ac˛ionarilor ∫i cu Óndeplinirea tuturor
formalit„˛ilor prev„zute de lege ∫i de prezentul statut.
(2) Œn perioada Ón care statul este unic ac˛ionar modificarea
formei juridice a Zirom — S.A. se va putea face numai cu
aprobarea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, prin
reprezentan˛ii s„i mandata˛i s„ reprezinte interesele acesteia,
Ón condi˛iile legii.

(1) Dizolvarea Zirom — S.A. are ca efect deschiderea
procedurii de lichidare, conform normelor legale.
(2) Lichidarea Zirom — S.A. ∫i distribu˛ia produsului net al
lichid„rii se fac Ón condi˛iile legii ∫i cu respectarea procedurii
prev„zute de lege.
ARTICOLUL 32
Litigiile

(1) Litigiile de orice fel ap„rute Óntre Zirom — S.A. ∫i
persoane fizice sau juridice rom‚ne ori str„ine sunt de
competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti de drept comun.
(2) Litigiile n„scute din raporturile contractuale dintre Zirom —
S.A. ∫i persoanele juridice rom‚ne ∫i str„ine pot fi solu˛ionate
∫i prin arbitraj, potrivit legii.
CAPTOLUL X
Dispozi˛ii finale
ARTICOLUL 33

Prevederile prezentului statut se pot modifica ∫i completa
de adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor ∫i se
completeaz„ cu dispozi˛iile legale referitoare la societ„˛ile
comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990
privind societ„˛ile comerciale, republicat„, ale Codului
comercial ∫i ale celorlalte reglement„ri legale Ón vigoare.
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