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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în 

vederea înfiinţării unei  societăţi comerciale  
 

 
 In contextul actual, creat prin aderarea recentă a Federatiei Ruse la Organizatia 

Mondiala a Comertului, ce permite deschiderea de noi oportunitati de afaceri pentru 

comerciantii romani,  

Având în vedere că, în situaţia financiară extrem de dificilă a unor societati 

comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, generată de cuantumul mare al 

datoriilor, este necesara infiintarea unei entitati, care să identifice mecanisme de 

eficientizare a activitatilor economice, de funcţionare a acestora în condiţii de 

profitabilitate, de  menţinere a locurilor de muncă şi de creare a unei atractivităţi 

sporite, societate care să poată propune metode de marire a competitivitatii produselor 

in vederea comercializarii acestora atat  pe piata interna, cat si pe cele straine, inclusiv 

pe noile pieţe create,  

Ţinând cont de faptul că oportunitatea unei pieţe nou create trebuie valorificată 

într-un interval cât mai scurt, pentru maximizarea şanselor de a obţine o cotă de piaţă 

consistentă;  

Având în vedere că aceste masuri pentru asigurarea comercializarii produselor si, 

astfel, a eficientizarii activitatii operatorilor economici constituie o situatie 

extraordinara a carei reglementare nu poate fi amânată, avand in vedere importanta 

acestor entitati economice si caracterul strategic al sectoarelor in care acestia opereaza, 

nefunctionalitatea lor conducand la dezechilibre la nivel macroeconomic. 

Caracterul de urgenta este dat de necesitatea adoptarii de masuri pentru 

eficientizarea activitatii economice a operatorilor economici. 

Neluarea acestor masuri  conduce la   intârzierea în eficientizarea activităţii  

întreprinderilor cu capital majoritar sau integral de stat, la mărirea valorii arieratelor 

acestora, cu impact negativ asupra bugetului de stat. 

 



 în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă, 

 

Art. 1. (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va demara 
procedurile prevăzute de lege pentru înfiinţarea unei societăţi, persoană juridică 
română, cu capital social integral de stat, avand ca obiect principal de activitate 
„Activitati de intermediere in comertul cu ridicata” – Cod CAEN 461. 

(2) Societatea comerciala, înfiinţată în condiţiile alin.(1), poate desfăşura 
complementar şi activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. 

Art. 2.   Drepturile statului în societatea înfiinţată potrivit art. 1 vor fi exercitate 
de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. 

Art. 3.   Sumele necesare constituirii capitalului social se vor asigura de Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, din  bugetul de venituri şi cheltuieli 
privind activitatea de privatizare pe anul 2012. 
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