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Parlamentul României  adoptă prezenta lege. 
 
 
 Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8 
din 16 februarie 2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru 
operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi 
Comerţului pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 171 din 22 februarie 2006, cu următoarele modificări: 
 
 
 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
 „Art.1. – (1) Se amână pe o durată de cel mult 6 luni de la 
emiterea deciziilor Consiliului Concurenţei de autorizare a ajutoarelor 
de stat pentru salvare, în vederea scutirii la plată, obligaţiile  
Companiei Naţionale „Minvest”- S.A. Deva, Companiei Naţionale 
„Remin”-S.A. Baia Mare, Societăţii Naţionale a Cărbunelui-S.A. 
Ploieşti, Societăţii Comerciale „Cupru Min”-S.A. Abrud, Societăţii 
Comerciale „Băiţa”-S.A. Ştei, Societăţii Comerciale „Moldomin”-
S.A. Moldova Nouă, Societăţii Comerciale „Minbucovina”-S.A. Vatra 
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Dornei, Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia- S.A. Târgu Jiu, 
Societăţii Naţionale a Sării-S.A. Bucureşti, datorate şi neachitate la 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, aferente perioadei 1 ianuarie – 31 decembrie 2005, 
inclusiv accesoriile aferente acestora, cu excepţia obligaţiilor datorate 
pentru reţinerile la sursă, în limita plafonului de 158.769.444 lei. 
 (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi accesoriilor aferente 
obligaţiilor, constând în dobânzi, penalităţi de întârziere şi majorări de 
întârziere. 
 (3) Sumele amânate în vederea scutirii rămân evidenţiate în 
conturile corespunzătoare de datorii, până la data acordării efective a 
scutirii. 
 (4) Sumele rezultate în urma scutirii la plată a obligaţiilor 
reprezentând sume datorate şi neachitate la bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi 
accesoriile aferente acestora, datorate şi calculate până la data scăderii 
din evidenţele fiscale, nu pot face obiectul distribuirii. 
 (5) Scutirile la plată se acordă numai în condiţiile emiterii unei 
decizii de autorizare a ajutoarelor de stat pentru restructurarea 
societăţilor prevăzute la numerele curente 1 – 9 din Anexă. În cazul 
emiterii unor decizii de interzicere, datoriile restante şi accesoriile se 
recuperează împreună cu dobânzile aferente. 
 (6) Scutirile la plată se acordă societăţilor prevăzute la numerele 
curente 10 - 12 din Anexă numai în cazul emiterii unei decizii de 
autorizare a ajutoarelor de stat. În cazul emiterii unor decizii de 
interzicere, datoriile restante şi accesoriile se recuperează împreună cu 
dobânzile aferente.” 
 
 
 2. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
 „Art. 2. – (1) Se scutesc la plată obligaţiile Companiei Naţionale 
a Huilei-S.A. Petroşani, Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. 
Bucureşti, Societăţii Comerciale „Minieră Banat”-S.A. Anina, 
datorate şi neachitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferente perioadei 1 ianuarie – 31 
decembrie 2005, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu excepţia 
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obligaţiilor datorate pentru reţinerile la sursă, în limita plafonului de 
162.745.019 lei. 
 (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi accesoriilor aferente 
obligaţiilor, constând în dobânzi, penalităţi de întârziere şi majorări de 
întârziere. 
 (3) Măsurile de natura ajutorului de stat, prevăzute la alin. (1), 
vor fi notificate Consiliului Concurenţei, conform regulamentelor în 
vigoare.” 
 
 
 3. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
 „Art.3. – (1) Plafoanele reprezentând obligaţiile operatorilor 
economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, 
prevăzuţi la art. 1 alin.(1) şi art. 2 alin.(1), sunt prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 (2) Sumele prevăzute în anexă se stabilesc de către organul fiscal 
competent, pe baza obligaţiilor înregistrate în evidenţele contabile ale 
operatorilor economici respectivi şi declarate la organele fiscale 
competente, urmând a se regulariza, pe baza unui document de 
verificare întocmit de organele fiscale competente, la sediul social al 
debitorilor.” 
 
 
 4. Anexa va avea următorul cuprins: 
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“ANEXA 

 
 

Obligaţiile operatorilor economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si 
Comerţului, datorate şi neachitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale 
de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, aferente perioadei 1 ianuarie – 31 decembrie 2005 
 

Nr. 
crt. 

Agentul economic Obligaţiile aferente anului 
2005 şi neachitate 

- lei - 
1 2 3 
1 Compania Naţională „Minvest” - S.A. 

Deva şi filialele 
29.640.707 

2 Compania Naţională „Remin”-S.A. 
Baia Mare           

29.749.721 

3 Societatea Naţională a Cărbunelui-
S.A. Ploieşti   şi filialele  

12.880.940 

4 Societatea Comercială „Cupru Min”-
S.A. Abrud             

2.502.290 

5 Societatea Comercială „Băiţa”-S.A. 
Stei                          

2.341.000 

6 Societatea Comercială „Moldomin”-
S.A. Moldova Nouă                             

5.696.982 

7 Societatea Comercială 
„Minbucovina”-S.A.Vatra Dornei         

5.582.216 

8 Societatea Naţională a Lignitului 
Oltenia-S.A. Târgu Jiu                           

67.676.139 

9 Societatea Naţională  a Sării- S.A. 
Bucureşti               

2.699.449 

Total 1: 158.769.444 
10 Compania Naţională a Huilei – S.A. 

Petroşani           
14. 966.511 

11 Compania Naţională  a Uraniului- 
S.A. Bucureşti         

7.048.913 

12 Societatea Comercială „Minieră 
Banat”-S.A. Anina        

5.729.595 

Total 2: 162.745.019 
Total general 321.514.463 

„ 
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 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în 
condiţiile art.77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

 
Bogdan Olteanu 

 
Nicolae Văcăroiu 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 28 decembrie 2006 
Nr. 504 

 


	L E G E

