
 

 
 

                   
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică  economică, 
 reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/4/25.01.2005 

 
 

R  A  P  O  R  T    
  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2003 
privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" – S.A. Constanţa 

 (PL 81/ 01.03.2004). 
 

 
  
       În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite prin 

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, 
în procedură de urgenţă,  cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea 
unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" S.A. Constanţa,  trimis cu adresa nr. PL  81/ 01.03.2004. 

         Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din  24 februarie 2004. 
            La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

                      - Avizul nr. 1506/ 25.10.2003 al Consiliului Legislativ; 
                      - Avizul nr. 114/ 04.03.2004 al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 
                      - Avizul nr. PL81 / 17.03.2004 al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
              
       Proiectul de lege are ca obiect măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale"Rompetrol Rafinare" S.A. 
Constanţa, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, accize, contribuţia la Fondul special al drumurilor publice, precum şi majorările de întârziere, 
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dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere, datorate şi neachitate de societate la data de 30 septembrie 2003, prin emisiunea de obligaţiuni ale 
societăţii subscrise de stat şi plătite prin stingerea obligaţiilor bugetare.  
                     În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice. 
                     Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat acest proiect de Lege în şedinţa din  
25 ianuarie 2005. 
         La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  din 
partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Gheorghe Matei – director general, doamna Georgeta Petre – director şi doamna Alexandra Lazăr – 
director adjunct. 
                     La lucrări, au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 membri ai Comisiei. 
                     În urma dezbaterii, Comisia  a hotărât, cu 21 de voturi pentru, 3 voturi contra şi fără abţineri, ca proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol 
Rafinare" S.A. Constanţa, să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, cu amendamentele admise prezentate în anexă. 
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ANEXĂ   

Amendamente admise 
 
 În urma dezbaterii în comisie, proiectul de lege a fost aprobat cu următoarele amendamente: 
 

Textul  iniţial 
 

Amendamente propuse Motivarea propunerii 
 

0 1 2 3 
 Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 

urgenţă a  Guvernului nr. 118 din 24 
octombrie 2003 privind măsuri pentru 
reglementarea unor obligaţii bugetare ale 
Societăţii Comerciale "Rompetrol 
Rafinare" S.A. Constanţa, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
755 din 28 octombrie 2003, cu următoarele 
modificări şi completări: 

   Textul Senatului nemodificat.  

1. 1. Alineatul (4) al articolului 3 va avea 
următorul cuprins: 

"(4) Scadenţa obligaţiunilor va fi de 
maximum 7 ani şi se va stabili prin 
convenţia de emisiune, conform 
mandatului acordat Ministerului Finanţelor 
Publice de către Guvern." 
 

1. Alineatul (4) al articolului 3 va avea următorul cuprins: 
           
"(4) Scadenţa obligaţiunilor va fi de maximum 7 ani şi se va 
stabili prin convenţia de emisiune, conform mandatului acordat 
Ministerului Finanţelor Publice de către Guvern. In termen de 
60 de zile de la promulgarea prezentei legi convenţia de 
emisiune va fi reanalizată şi transmisă Guvernului." 

Autor: dep. Alin George Teodorescu – grup parlamentar PSD 
 

 Pentru actualizarea convenţiei 
de emisiune şi stabilirea unui 
termen pentru această acţiune. 
 

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  Textul Senatului nemodificat.  
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0 1 2 3 
"Art. 7. – Obligaţiunile nerăscumpărate în 

condiţiile art. 5 sunt convertibile la data 
scadenţei, la opţiunea emitentului, în 
acţiuni ordinare având un rang pari passu 
cu acţiunile ordinare existente la data 
emisiunii. Valoarea nominală, exprimată în 
lei, a unei acţiuni sau a totalului valorilor 
nominale, exprimate în lei, a numărului de 
acţiuni rezultate din modificarea ulterioară, 
în sensul diminuării sau majorării valorii 
nominale, exprimată în lei, a unei acţiuni la 
data emisiunii, va fi egală cu valoarea 
nominală a unei acţiuni de la data 
emisiunii, exprimată în lei, înmulţită cu 
raportul dintre cursul de schimb euro/leu, 
comunicat de Banca Naţională a României 
pentru data scadenţei şi cursul de schimb 
euro/leu, comunicat de Banca Naţională 
pentru data emisiunii". 

3. Alineatul (2) al articolului 8 va avea 
următorul cuprins: 
"(2) In termen de 6 luni de la data emiterii, 
prin hotărâre a Guvernului, obligaţiunile 
vor fi înregistrate la Oficiul de Evidenţă a 
Valorilor Mobiliare pentru tranzacţionarea 
acestora pe pieţele reglementate, în 
condiţiile regulamentului aprobat în acest 
scop de Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare". 

  Textul Senatului nemodificat.  

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins: 
"Art. 13 – Prezenta ordonanţă de urgenţă 

 Textul Senatului nemodificat.  
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0 1 2 3 
se completează în mod corespunzător cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu 
excepţia art. 162 alin. (1), şi ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
28/2002 privind valorile mobiliare, 
serviciile de investiţii financiare şi pieţele 
reglementate, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 525/2002, cu 
modificările ulterioare". 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                     PREŞEDINTE,                                                                                                                                         
                                     Mihai Tudose 
 
 
 
 
                                                                                                                  SECRETAR,  
                                                                                               Vasile Cosmin  Nicula 
 
                     
                   Expert parlamentar, 
                    Alina Hodivoianu 
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C ă t r e, 
     BIROUL  PERMANENT  AL 
     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 
 

                    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale 

"Rompetrol Rafinare" S.A. Constanţa, trimis cu adresa nr. PL 81/01.03.2004. 

 
  

  
 
 

PREŞEDINTE, 
                                                                             MIHAI TUDOSE 
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