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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 25.02.2002
                    Nr.23/264/2000

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru avizare şi
dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.98/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania
naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A., primit cu nr.586 din
6 noiembrie 2000.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în forma prezentată de
Guvern, în şedinţa din 31 octombrie 2000.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele transmise de:
- Consiliul Legislativ;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- punctul de vedere al iniţiatorului, Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,

 István Antal                                       Cristian Buzea
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                                                                             Bucureşti, 25.02.2002
                     Nr.23/264/2000

RAPORT

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.98/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului

nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională
de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru avizare şi

dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.98/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania

naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A, primit cu actul nr.586

din 6 noiembrie 2000.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în forma prezentată de

Guvern, în şedinţa din 31 octombrie 2000.

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în

şedinţa din 20.02.2002 şi a hotărât, cu 20 de voturi pentru şi 2 împotrivă, să

avizeze favorabil proiectul de lege cu amendamente admise prezentate în

anexă şi propune supunerea spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei

Deputaţilor.

Amendamentele admise se referă la:
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- completarea titlului ordonanţei;

- eliminarea din articolul unic a prevederii privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonanţe;

- înlocuirea în toate articolele şi alineatele ordonanţei a sintagmei

"Ministerul Transporturilor" cu sintagma "Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei", respectiv a sintagmei "ordin al ministrului

transporturilor" cu sintagma "ordin al ministrului lucrărilor publice,

transporturilor şi locuinţei";

- asigurarea controlului statului la Societatea Comercială TAROM,

companie de interes naţional;

- aplicarea cu precădere a convenţiilor şi acordurilor internaţionale

semnate de România faţă de prevederile ordonanţei;

- necesitatea republicării Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 astfel

cum a fost modificată prin Legea nr.136/1998 şi prin prezenta lege.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,

                      István Antal                                       Cristian Buzea

Expert, Daniel Bădina
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                                                                                                                                                             Anexa

R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.98/2000 pentru modificarea Ordonanţei

Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de transporturi
aeriene române - TAROM" - S.A.

Nr.
crt.

Text OG nr.98/2000
adoptat de Senat

Amendamente admise Motivaţia

0 1 2 3
1 LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.98/2000 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea
Societăţii Comerciale "Compania Naţională
de transporturi aeriene române - TAROM" -
S.A.

Nemodificat

2 Articol unic - Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr.98 din 29 august2000 pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Compania Naţională de
transporturi    aeriene    române  - TAROM" -

Art.I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului
nr.98 din 29 august2000 pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Compania Naţională de
transporturi  aeriene  române  - TAROM" -

S-a eliminat prevederea
privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanţe.
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S.A., emisă în temeiul art.1 lit.F pct.12 din
Legea nr.125/2000 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe, şi
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.423 din 1 septembrie 2000.

S.A., publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.423 din 1 septembrie
2000, cu următoarele modificări şi
completări:

3. ORDONANŢĂ
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
45/1997 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Compania Naţională de
Transporturi Aeriene Române - TAROM" -
S.A.

Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind
înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania
Naţională de Transporturi Aeriene Române -
TAROM" - S.A.

4. Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997
privind înfiinţarea Societăţii Comerciale
"Compania Naţională de Transporturi Aeriene
Române - TAROM" - S.A., publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
223 din 29 august 1997, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 136/1998, se
modifică după cum urmează:

Articolul I va avea următorul cuprins:
Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997
privind înfiinţarea Societăţii Comerciale
"Compania Naţională de Transporturi
Aeriene Române - TAROM" - S.A.,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 223 din 29 august 1997,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 136/1998, se modifică şi se
completează după cum urmează:
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5. Art.2. - (1) Capitalul social al Societăţii

Comerciale "Compania Naţională de
Transporturi Aeriene Române - TAROM" -
S.A. este de 1.949.048.700.000 lei, împărţit în
77.961.948 acţiuni nominative în valoare de
25.000 lei fiecare acţiune.

Nemodificat

6. (2) Capitalul social este deţinut după cum
urmează:
- 1.857.802.025.000 lei de către statul român,
reprezentat prin Ministerul Transporturilor,
împărţit în 74.312.081 acţiuni în valoare
nominală de 25.000 lei;
- 18.845.950.000 lei de către Societatea de
Investiţii Financiare Muntenia, împărţit în
753.838 acţiuni în valoare nominală de 25.000
lei;
- 66.750.850.000 lei de către Regia Autonomă
"Administraţia Română a Serviciilor de Trafic
Aerian" - ROMATSA, împărţit în 2.670.034
acţiuni în valoare nominală de 25.000 lei;
- 5.649.875.000 lei de către Regia Autonomă
"Autoritatea Aeronautică Civilă Română",
împărţit în 225.995 acţiuni în valoare nominală
de 25.000 lei.

Alineatul (2) al articolului 2 va avea
următorul cuprins:
Capitalul social este deţinut după cum
urmează:
- 1.857.802.025.000 lei de către statul
român, reprezentat prin Ministerul
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei, împărţit în 74.312.081 acţiuni în
valoare nominală de 25.000 lei;
- 18.845.950.000 lei de către Societatea de
Investiţii Financiare Muntenia, împărţit în
753.838 acţiuni în valoare nominală de
25.000 lei;
- 66.750.850.000 lei de către Regia
Autonomă "Administraţia Română a
Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA,
împărţit în 2.670.034 acţiuni în valoare
nominală de 25.000 lei;
- 5.649.875.000 lei de către Regia
Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă

S-a înlocuit sintagma
"Ministerului
Transporturilor" cu
sintagma "Ministerul
Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi
Locuinţei"
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Română", împărţit în 225.995 acţiuni în
valoare nominală de 25.000 lei.

7. (3) Majorarea sau reducerea capitalului social,
modificarea tipului şi/sau a valorii nominale a
acţiunilor, precum şi orice altă modificare a
statutului Societăţii Comerciale "Compania
Naţională de Transporturi Aeriene Române -
TAROM" - S.A. sunt de competenţa exclusivă
a adunării generale a acţionarilor.

Nemodificat

8. Art. 3. - (1) Privatizarea Societăţii Comerciale
"Compania Naţională de Transporturi Aeriene
Române - TAROM" - S.A., precum şi
tranzacţiile având ca obiect acţiuni ale acesteia
se pot realiza cu respectarea următoarelor
reguli:

Nemodificat

9. a) participarea statului român la capitalul
social nu se va diminua sub limita deţinerii
unui procent de 33,4% din totalul drepturilor
de vot în adunarea generală a acţionarilor;

Litera a) de la articolul 3 (1) va avea
următorul cuprins:
a) participarea statului român la capitalul
social nu se va diminua sub limita deţinerii
pachetului de control respectiv, a unui
procent de 33,4% din totalul drepturilor de
vot în adunarea generală a acţionarilor;

Trebuie asigurat controlul
statului la o companie de
interes naţional.

10. b) participarea persoanelor fizice române care Nemodificat



8

0 1 2 3
au calitatea de salariat al Societăţii Comerciale
"Compania Naţională de Transporturi Aeriene
Române - TAROM" - S.A. la capitalul social,
în procent de 5% din totalul drepturilor de vot
în adunarea generală a acţionarilor;

11. c) persoanele fizice şi/sau juridice de altă
cetăţenie, respectiv naţionalitate, decât cea
română nu vor putea deţine, independent sau
cumulat, un număr de acţiuni care să reprezinte
mai mult de 49% din capitalul social şi din
totalul drepturilor de vot în adunarea generală
a acţionarilor;

Nemodificat

12. d) persoanele fizice şi/sau juridice de altă
cetăţenie, respectiv naţionalitate, decât cea
română nu vor putea deţine, direct sau indirect,
mai mult de 49% din capitalul social şi din
totalul drepturilor de vot în societăţile
comerciale române care au calitatea de
acţionari ai Societăţii Comerciale "Compania
Naţională de Transporturi Aeriene Române -
TAROM" - S.A.

Nemodificat

13. (2) În cazul modificărilor capitalului social al
Societăţii Comerciale "Compania Naţională de
Transporturi Aeriene Române - TAROM" -

Alineatul (2) al articolului 3 va avea
următorul cuprins:
(2) În cazul modificărilor capitalului social
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S.A., structura acţionariatului, rezultată ca
efect al acestor modificări, va trebui să
respecte cotele procentuale prevăzute la alin.
(1).

al Societăţii Comerciale "Compania
Naţională de Transporturi Aeriene Române -
TAROM" - S.A., structura acţionariatului,
rezultată ca efect al acestor modificări, va
trebui să respecte cotele procentuale
prevăzute la alin. (1) literele a), c) şi d).

14. (3) Orice acte juridice încheiate cu încălcarea
dispoziţiilor alin. (2) sunt nule de drept pentru
numărul de acţiuni a căror dobândire conduce
la depăşirea limitelor prevăzute la alin. (1).

Nemodificat

15. La articolul 3, se introduce un nou alineat,
alin.(4), care va avea următorul cuprins:
(4) În situaţia în care acordurile sau
convenţiile la care România este parte
dispun altfel decât cele prevăzute la
alin.(1), literele c) şi d) de mai sus,
prevederile acestor acorduri sau convenţii
se vor aplica cu prioritate.

16. Art. 6. - Ministerul Transporturilor exercită
toate drepturile ce decurg din calitatea de
acţionar al statului la Societatea Comercială
"Compania Naţională de Transporturi Aeriene
Române - TAROM" - S.A.

Articolul 6 va avea următorul cuprins:
Art. 6. - Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei exercită toate
drepturile ce decurg din calitatea de acţionar
al statului la Societatea Comercială

S-a înlocuit sintagma
"Ministerul Transporturilor"
cu sintagma "Ministerul
Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi
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"Compania Naţională de Transporturi
Aeriene Române - TAROM" - S.A.

Locuinţei".

17. Art. 7. - (1) Societatea Comercială "Compania
Naţională de Transporturi Aeriene Române
TAROM" - S.A. este condusă de adunarea
generală a acţionarilor şi de consiliul de
administraţie, ale căror componenţă şi atribuţii
sunt cele prevăzute de lege şi de statutul
societăţii.

Nemodificat

18. (3) Adunarea generală a acţionarilor alege
Consiliul de administraţie al Societăţii
Comerciale "Compania Naţională de
Transporturi Aeriene Române - TAROM" -
S.A. Până la finalizarea procesului de
privatizare membrii consiliului de
administraţie, precum şi preşedintele
acestuia, care este şi directorul general al
societăţii, sunt numiţi prin ordin al ministrului
transporturilor.

Alineatul (3) al articolului 7 va avea
următorul cuprins:
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege
Consiliul de administraţie al Societăţii
Comerciale "Compania Naţională de
Transporturi Aeriene Române - TAROM" -
S.A.

19. La articolul 7 se introduce un nou alineat,
alin.(4) cu următorul cuprins:
(4) Reprezentanţii statului în consiliul de
administraţie şi preşedintele acestuia, care
este şi directorul general al societăţii, sunt

Numai reprezentanţii
statului pot fi numiţi prin
ordin al ministrului
lucrărilor publice,
transporturilor şi locuinţei.
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numiţi prin ordin al ministrului  lucrărilor
publice transporturilor şi locuinţei.

20. Articolul 8 se abrogă. Nemodificat

21. Alineatul (1) al articolului 9 se abrogă. Nemodificat

22. (2) Atribuţiile preşedintelui consiliului de
administraţie se stabilesc prin statutul
societăţii."

Nemodificat

23. Alineatul (1) al articolului 10 se abrogă. Nemodificat

24. Art. 11. - Cel puţin jumătate din numărul
membrilor Consiliului de administraţie al
Societăţii Comerciale "Compania Naţională de
Transporturi Aeriene Române - TAROM" -
S.A. trebuie să aibă cetăţenie română.

Nemodificat

25. Articolul 12 se abrogă. Nemodificat

26. Articolul 13 se abrogă. Nemodificat

27. Articolul 14 se abrogă. Nemodificat

28. Articolul 16 se abrogă. Nemodificat



12

0 1 2 3
29. Articolul 17 se abrogă. Nemodificat

30. Art.20 - (5) Majorarea capitalului social al
Societăţii Comerciale "Compania Naţională de
Transporturi Aeriene Române - TAROM" -
S.A. prin conversia creanţelor statului în
acţiuni se va realiza pe baza hotărârii adunării
generale a acţionarilor, cu respectarea
condiţiilor de fond şi procedură prevăzute de
lege şi de statutul societăţii.

Nemodificat

31. Alineatele (6) şi (7) ale articolului 20 se
abrogă.

Nemodificat

32. Alineatul (1) al articolului 21 se abrogă. Nemodificat

33. Pct.19. Anexa la Ordonanţa Guvernului nr.
45/1997 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Compania Naţională de
Transporturi Aeriene Române - TAROM" -
S.A. se înlocuieşte cu anexa care face parte
integrantă din prezenta ordonanţă.

Nemodificat

34. Art. II. - Sumele achitate în plus faţă de
obligaţiile datorate bugetului de stat de către
Societatea Comercială "Compania Naţională
de Transporturi Aeriene Române - TAROM" -
S.A., conform anexei prevăzute la art. I pct. 19

Nemodificat
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din prezenta ordonanţă, se restituie sau se
compensează cu alte obligaţii bugetare ale
Societăţii Comerciale "Compania Naţională de
Transporturi Aeriene Române - TAROM" -
S.A.

35. Art. III. - (1) Prezenta ordonanţă intră în
vigoare la 45 zile de la data publicării ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Nemodificat

36. (2) Până la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe Adunarea generală a acţionarilor a
Societăţii Comerciale "Compania Naţională de
Transporturi Aeriene Române - TAROM" -
S.A. va aproba noul statut al companiei.

Nemodificat

37. (3) La data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe se abrogă Hotărârea Guvernului nr.
863/1997 pentru aprobarea Statutului Societăţii
Comerciale "Compania Naţională de
Transporturi Aeriene Române - TAROM" -
S.A., publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 376 din 24 decembrie
1997.

Nemodificat

38. ANEXĂ Nemodificat
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SITUAŢIA

obligaţiilor fiscale neachitate în termen la 31 iulie
1997 în conformitate cu art.18 din Ordonanţa

Guvernului nr.45/1997

Nr.     Natura obligaţiei                 Valoarea în devize şi
crt.                                                echivalentul la cursul
                                                      valutar B.N.R. la 31
                                                      iulie 1997

1. Impozit pe redevenţă    USD                       746.446
                                          Lei                5.452.788.030
2. Impozit pe dobânzi      USD                     2.364.814
                                          Lei              17.274.966.270
3. Total eşalonări              USD                    3.111.260
                                          Lei              22.727.754.300
4. Majorări de întârziere   USD                       902.007
    aferente impozitului      Lei                6.589.161.135
    pe redevenţe
5. Majorări aferente          USD                     4.028.980
   impozitului pe                Lei              29.431.698.900
   dobânzi
6. Total scutiri                  USD                     4.930.987
                                           Lei             36.020.860.035

39. Se introduce în cadrul legii de aprobare un
nou articol, Art.II, cu următorul cuprins:
Art.II. - Ordonanţa Guvernului
nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Compania naţională de
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transporturi aeriene române - TAROM"
- S.A., cu modificările ulterioare şi cu cele
aduse prin prezenta lege, se va republica
în Monitorul Oficial al României, Partea
I, dându-se textelor o nouă numerotare.

                       PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR,

                                             István Antal                                                                           Cristian Buzea

                                                                                       RAPORTORI:

Dep.Ioan Bivolaru - PSD-SDU           Dep.Aurelia Vasile - PSD-SDU
Dep.Marin Anton - PNL                Dep.Anca Boagiu - PD
Dep.Cristian Buzea - PRM              Dep.Aurel Daraban - PSD-SDU

                                     Dep.Ioan Miclea - PRM Dep.Dumitru Palade - PRM
Dep.Robert Raduly - UDMR Dep.Ion Rădoi - PSD-SDU
Dep.Florentin Sandu - PSD-SDU Dep.Pavel  Târpescu - PSD-SDU

Expert, Daniel Bădina


