
Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                                 Bucureşti, 27.05.1998. 
                                                                  Nr. 714/XVIII/3 

 
 

A V I Z 
asupra proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria S.C. PETROTEL 

S.A. Ploieşti, prevăzută în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.72/1997 şi  
la protecţia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti ca urmare  

a declanşării procesului de privatizare a societăţilor comerciale din  
domeniul petrolier 

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.86 şi 102 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisia noastră a fost sesizată cu adresa nr.131 din 18 mai 1998 pentru 
dezbaterea şi avizarea acestui proiect de lege, în procedură de urgenţă. 

În cadrul şedinţei din data de 27 mai 1998 comisia a examinat proiectul de 
lege supus dezbaterii şi a dat aviz  cu următoarea observaţie: 

- la art.2 alin.(3) să se elimine particula “numai” din propoziţia “… se vor 
executa numai în limita …”. 

De asemenea, în Anexa nr.1 sunt cuprinse şi amendamentele respinse la 
ordonanţă. 

Conform art.74 alin.(2) din Constituţia României proiectul de lege supus 
dezbaterii are un caracter de lege ordinară. 

 
 
 
VICEPREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 

 
     Barbu Piţigoi                                           Ioan Bivolaru 

 
 
 
 
  Exp.parlam. 
Viorela Gondoş 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         

                                       Anexa nr.1 
 

A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E 
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă  nr.10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare 
la datoria S.C. PETROTEL S.A. Ploieşti, prevăzută în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.72/1997 şi la protecţia 

mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti ca urmare a declanşării 
procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul petrolier 

 
Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de Urgenţă nr.10/1998 Text propus de comisie Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Art.1 (1)  Plata datoriei 

Societăţii Comerciale “PETROTEL” 
S.A. Ploieşti către Banca Română de 
Comerţ Exterior “BANCOREX” S.A., 
prevăzută în anexa la Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.72 din 6 
noiembrie 1997 privind regularizarea 
datoriei fostei Companii Române de 
Petrol, devine exigibilă după 25 ani de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

 

Art.1 (1)  Plata datoriei Societăţii 
Comerciale “PETROTEL” S.A. Ploieşti către 
Banca Română de Comerţ Exterior 
“BANCOREX” S.A., prevăzută în anexa la 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.72 din 6 
noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei 
fostei Companii Române de Petrol, se va face cu 
respectarea prevederilor Legii contabilităţii 
nr.82/1991 timp de 25 de ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, în tranşe egale 
semestriale, primii 5 ani constituind o perioadă de 
graţie. 

Dep.Dan Ioan Popescu, dep.Ioan Bivolaru, 
dep.Romulus Moucha 

Nu se poate accepta ca 
exigibili-tatea să se 
realizeze după 25 de ani, 
ci în interiorul acestui in-
terval de la data intrării în 
vigoare a prezentei 
ordonanţe. 
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0 1 2 3 
2. Art.1 (2) În termen de 10 

zile de la data intrării în  vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
Societatea Comercială “PETROTEL” 
S.A. Ploieşti va încheia convenţia de 
rambursare a creditului de 53,84 
milioane dolari SUA cu Banca 
Română de Comerţ Exterior 
“BANCOREX “ S.A. potrivit art.7 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.72 din 6 noiembrie 1997, cu 
respectarea termenului de exigibilitate 
prevăzut la alin.(1) de mai sus. 

Art.1 (2) În termen de 10 zile de la 
data intrării în  vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Societatea Comercială “PETROTEL” 
S.A. Ploieşti va încheia convenţia de rambursare a 
creditului de 53,84 milioane dolari SUA cu Banca 
Română de Comerţ Exterior “BANCOREX “ S.A. 
potrivit art.7 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.72 din 6 noiembrie 1997, cu 
respectarea termenelor prevăzute la alin.(1) de 
mai sus. 

Dep.Dan Ioan Popescu, dep.Ioan Bivolaru, 
dep.Romulus Moucha 

Corelare cu art.1 
alin.(1). 

3. Art.1 (3) La data 
încheierii convenţiei de rambursare a 
creditului între cele două părţi, Banca 
Română de Comerţ Exterior 
“BANCOREX” S.A. va dispune, 
anularea garanţiei în sumă de 95 
milioane dolari SUA, sub formă de 
bilete la ordin, constituită de 
Societatea Comercială “PETROTEL” 
S.A. Ploieşti, cu privire la suma 
prevăzută în anexa la Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.72 din 6 
noiembrie 1997. 

 

Art.1 (3) La data încheierii convenţiei 
de rambursare a creditului între cele două părţi, 
în vederea reglementării condiţiilor contractelor 
de vânzare-cumpărare al S.C. PETROTEL S.A., 
Fondul Proprietăţii de Stat va emite în favoarea 
Băncii Române de Comerţ Exterior 
“BANCOREX” S.A. un bilet la ordin în valoare 
de 41,16 milioane dolari SUA, pentru a putea fi 
eliberate biletele la ordin emise de S.C. 
PETROTEL S.A., peste datoria cuprinsă în anexa 
la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.72/1997. 

Dep.Dan Ioan Popescu, dep.Ioan 
Bivolaru, dep.Romulus Moucha 

Conform Avizului 
comisiei dat la propunera 
legislativă pentru 
amânarea plă- ţii datoriilor 
cuprinse în Anexa 
Ordonanţei de urgenţp 
nr.72/ 1997 privind 
regularizarea datoriei 
fostei Compa-nii Române 
de Petrol către Banca 
Română de Comerţ 
Exterior S.A. 
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0 1 2 3 
4. Art.2 (1) Cumpărătorii 

pachetului majoritar de acţiuni la 
societăţile comerciale, amplasate în 
arealul petrolier Ploieşti, cu activitate 
în domeniul petrolier sunt 
responsabili pentru poluarea mediului 
înconjurător numai pentru activităţile 
desfăşurate după data transferului 
dreptului de proprietate asupra 
acţiunilor vândute în baza unui 
contract încheiat cu Fondul 
Proprietăţii de Stat. 

Art.2 (1) Posesorii pachetelor de 
acţiuni la societăţile comerciale, amplasate în 
arealul petrolier Ploieşti, sunt responsabili pentru 
poluarea mediului numai pentru activităţile 
desfăşurate după data preluării acţiunilor 
societăţilor respective sub orice formă. 

Dep.Ioan Bivolaru 

Discriminare faţă de 
deţinătorii de pachete de 
acţiuni minoritare. 

5.  Art.2 (2) 
Responsabilitatea pentru realizările 
lucrărilor de refacere a calităţii 
mediului înconjurător, respectiv a 
subsolului şi a pânzei freatice din 
arealul petrolier Ploieşti, contaminat 
cu produse petroliere înaintate de 
data transferului dreptului de 
proprietate asupra acţiunilor vândute 
în baza unui contract încheiat cu 
Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul 
procesului de privatizare, iar 
fondurile necesare se asigură prin 
bugetul aprobat anual Ministerului 
Aoelor, Pădurilor şi Protecţiei 
Mediului şi/sau prin bugetul aprobat 

Art.2 (2) Fondurile necesare pentru 
realizările lucrărilor de refacere a calităţii 
mediului înconjurător, respectiv a subsolului şi a 
pânzei freatice din arealul petrolier Ploieşti, 
contaminat cu produse petroliere înaintate de 
data transferului dreptului de proprietate asupra 
acţiunilor vândute în baza unui contract încheiat 
cu Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul 
procesului de privatizare, se asigură prin bugetul 
aprobat anual Ministerului Aoelor, Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului şi/sau prin bugetul aprobat 
anual autorităţilor administraţiei publice locale. 

Dep. Ioan Bivolaru 
 

 

Textul este incoerent. 
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0 1 2 3 
anual autorităţilor administraţiei 
publice locale. 
 

6. Alineat nou Art.2 alin.(21) După refacerea pe baza 
fondurilor asigurate prin bugetul anual de stat 
şi/sau local a nivelului calităţii mediului, conform 
art.2 alin. (2), acţionarii au obligaţia de a lua 
măsuri tehnice şi organizatorice care să asigure în 
continuare calitatea corespunzătoare conform 
legii. 

Dep.Dan Ioan Popescu, dep.Ioan 
Bivolaru, dep.Romulus Moucha 

 

Pentru o mai clară 
departajare a obligaţii-lor 
financiare ale auto-rităţilor 
administraţiei publice 
locale şi cen-trale şi 
respectiv a acţi-onarilor 
societăţii “PE-TROTEL” 
S.A. 

 

7. Art.2 (3) Lucrările de 
refacere a calităţii mediului 
înconjurător, respectiv a subsolului şi 
a pânzei freatice din arealul petrolier 
Ploieşti, se vor executa numai în limita 
fondurilor asigurate conform alin.(2). 

 

Art.2 (3) Lucrările de refacere a 
calităţii mediului înconjurător, respectiv a 
subsolului şi a pânzei freatice din arealul petrolier 
Ploieşti, se vor executa în limita fondurilor 
asigurate conform alin.(2), precum şi a 
contribuţiei deţinătorilor pachetelor de acţiuni, 
conform legii şi prevederilor contractuale. 

Dep. Ioan Bivolaru 
 

La lucrările de 
refacere trebuie să 
participe şi acţionarii. 

 
      VICEPREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
                               Barbu Piţigoi                                            Ioan Bivolaru 
 
Exp.parlam. 
Viorela Gondoş 
 


