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Ministrul Economiei a SOMAT SGG sa ceara
urgent lamuriri de la OMV Petrom
Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a solicitat
Secretariatului General al Guvernului (SGG) sa ceara lamuriri suplimentare
de la instanta cu privire la detaliile vanzarii a 8% din detinerea statului la
OMV Petrom, a declarat Virgil Popescu, ministrul de resort, pentru
MEDIAFAX, relateaza stiripesurse.ro.
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"Am primit de la Secretariatul General al Guvernului, dar nu am fost parte in proces. SGG a fost
parte in proces si am cerut sa ceara lamurire de dispozitiv. Adica 8% din care capital, capitalul la
privatizare sau care capital? Capitalul la privatizare difera fata de capitalul actual si mai sunt niste
intrebari acolo pe care trebuie sa le lamureasca instanta. Una e sa fie 8% de atunci si una e sa
fie 8% de acum… care salariati, la data privatizarii sau cei de acum, la ce pret, pentru ca din
capitalul de atunci e un anume pret pe actiune, daca e cel de acum e alt pret pe actiune", a spus
Popescu.
Johan Meyer, managerul de fond al Fondului Proprietatea, care are o participatie de 10% din
Petrom, preciza la jumatatea anului ca vanzarea a 8% din Petrom catre angajati va dura ani de
zile, in conditiile in care legislatia este extrem de neclara.
"Sunt niste lucruri pe care instanta nu le-a lamurit si am dat inapoi SGG pentru ca el e parte in
proces, sa ceara instantei. Sunt niste lucruri de bun-simt care trebuie lamurite ca sa stim ce

facem", a spus ministrul Economiei.
in finalul lunii iunie, Calin Popescu Tariceanu anunta ca statul trebuie sa vanda un pachet de
pana la 8% din Petrom ca urmare a castigarii in instanta de catre salariatii companiei a dreptului
de a cumpara actiuni SNP, fapt prevazut in legea de privatizare a Petrom.
Tariceanu invoca o decizie a inaltei Curti de Casatie si Justitie din mai care obliga Guvernul sa
adopte o hotarare pentru aplicarea dispozitiei din OUG 55/2003 in vederea vanzarii de actiuni
Petrom pana in limita a 8% din capital.
Privatizarea Petrom a fost demarata de cabinetul Nastase in 2002 si finalizata in 2004 printr-o
tranzactie combinata de achizitie de actiuni de la stat si o majorare de capital cu o valoare
cumulate de 1,5 miliarde de euro, grupul OMV ajungand in final sa detina 51,01% din Petrom.
Statul roman retine o participatie de 20,64% din Petrom, iar valoarea pachetului de 8% se ridica
la aproape 2 miliarde de lei, la pretul din prezent.
stiripesurse.ro
ADRESA: http://crct.ro/nvnE

