
 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.15/2004 privind reglementarea unor măsuri 
financiare 

 
 
  Societatea Naţională a Petrolului “PETROM” – S.A. Bucureşti, 
persoană juridică română, înfiinţată în baza Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.49/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr.70/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare, este societate comercială cu capital 
majoritar de stat, drepturile şi obligaţiile curente aferente acţiunilor aflate 
în proprietatea statului fiind exercitate de către Ministerul Economiei şi 
Comerţului. 
  Urmare programelor aprobate de către Guvern pentru 
perioadele de toamnă-iarnă şi pentru susţinerea sectoarelor de activitate 
prioritare, Societatea Naţională a Petrolului “PETROM” – S.A. Bucureşti a 
asigurat combustibili şi gaze naturale necesare termocentralelor, 
societăţilor de distribuţie de gaze, instituţiilor publice, precum şi agenţilor 
economici producători de îngrăşăminte chimice, înregistrând mari creanţe, 
unele încasate parţial şi cu mari întârzieri. 
  Deşi s-a confruntat cu mari dificultăţi în încasarea creanţelor, 
Societatea Naţională a Petrolului “PETROM” – S.A. Bucureşti a achitat la 
bugetul consolidat al statului în anul 2001 suma de 36.479 miliarde lei, în 
anul 2002 suma de 34.912 miliarde lei şi în anul 2003 peste 38.000 
miliarde lei, însă cu unele întârzieri faţă de termenele scadente. 
  Pentru întârzierile la plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul 
fondurilor speciale, precum şi faţă de Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie, ca reprezentant al Ministertului Economiei şi 
Comerţului, s-au calculat majorări de întârziere, penalităţi, penalităţi de 
întârziere şi dobânzi, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr.11/1996 privind executarea creanţelor bugetare şi ale Ordonanţei 
Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi majorări în baza art.83 
din Ordonanţa Guvernului nr.11/1996. 



 2

  Pentru desfăşurarea normală a activităţii, conducerea Societăţii 
Naţionale a Petrolului “PETROM” – S.A. Bucureşti a aplicat în anul 2003 
un amplu program de măsuri privind îmbunătăţirea performanţelor 
economice, dintre care sunt amintite: 
  - restructurarea unor sectoare de activitate, în vederea 
desfăşurării acestora în condiţii de eficienţă şi reducerii costurilor de 
producţie; 
  - sistarea livrărilor către agenţii economici rău platnici şi 
parcurgerea procedurilor prevăzute de lege pentru recuperarea creanţelor. 
  Urmare măsurilor aplicate, începând cu data de 30 septembrie 
2003 şi până în prezent societatea a reuşit să achite integral şi la termenele 
scadente obligaţiile datorate bugetului de stat consolidat al statului. 
  Societatea Naţională a Petrolului “PETROM” – S.A. Bucureşti 
este cuprinsă în programul de privatizare aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.653/2003 pentru aprobarea strategiei de privatizare a unor 
societăţi comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei şi 
Resurselor, pentru anul 2003, cu modificările ulterioare. 
  Cunoscând că în derularea procesului de privatizare există 
obligaţia de a pune la dispoziţia potenţialilor investitori până la data de 3 
aprilie 2004, certificatele de obligaţii bugetare, iar până la data de 7 aprilie 
2004 aceştia au obligaţia de a depune ofertele finale angajate, precum şi 
faptul că Direcţia Generală de administrare a marilor contribuabili din 
municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov şi direcţiile generale ale finanţelor 
publice teritoriale au calculat în seama Societăţii Naţionale a Petrolului 
“PETROM” – S.A. Bucureşti o sumă considerabilă constând în debite, 
penalităţi şi majorări de întârziere, pentru a nu se împiedica procesul de 
privatizare, cu conotaţii importante în economia naţională, s-a impus de 
urgenţă luarea unor măsuri imediate, extraordinare, care au motivat 
adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă. Prezentul act normativ 
reglemetează, în principal, următoarele: 
  - aprobarea scutirii la plată a obligaţiilor fiscale restante 
reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri datorate şi 
neachitate bugetului general consolidat de către Societatea Naţională a 
Petrolului “PETROM” – S.A. Bucureşti; 
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  - aprobarea scutirii la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice 
fel aferente obligaţiilor datorate bugetului general consolidat şi neachitate 
de către Societatea Naţională a Petrolului “PETROM” – S.A. Bucureşti; 
  - aprobarea scutirii la plată a majorărilor calculate în baza art.83 
din Ordonanţa Guvernului nr.11/1996, datorate bugetului de stat de către 
Societatea Naţională a Petrolului “PETROM” – S.A. Bucureşti; 
  - aprobarea eşalonării la plată a dividendelor cuvenite 
Ministerului Economiei şi Comerţului – Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie, pentru anii 2000 şi 2001; 
  - aprobarea scutirii la plată a dobânzilor şi penalităţilor de 
întârziere aferente dividendelor cuvenite Ministerului Economiei şi 
Comerţului – Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie; 
  - încetarea tuturor procedurilor de executare silită începute de 
creditorii bugetari, precum şi a demersurilor pentru instituirea unor noi 
astfel de măsuri. 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat 
Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.15/2004 
privind reglementarea unor măsuri financiare. 
 


