C ă t r e,
Biroul Permanent
al
Camerei Deputaţilor
Vă înaintăm, alăturat, raportul la proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 49/1997 privind înfiinţarea
Societăţii Naţionale a Petrolului - PETROM S.A. Bucureşti, trimis
Comisiei spre examinare în fond cu adresa nr. 357/17.11.1997, lege
ordinară.
La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere avizele
primite de la:
1. Consiliul Legislativ;
2. Comisia juridică pentru disciplină şi imunităţi;
3. Comisia pentru industrii şi servicii.

PREŞEDINTE,
Iuliu Vida

SECRETAR,
Hildegard Puwak

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 49/1997 privind
înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului - PETROM S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 241/15.09.1997 partea I, lege ordinară, Comisia fiind sesizată cu adresa
nr. 357/17.11.1997.
In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.
49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului - PETROM S.A. Bucureşti, în şedinţa
din 19.11.1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare, cu următoarele
amendamente:
Nr.
Articolul
crt
(text iniţial)
.
0
1
1 Art. 9 Drepturile şi obligaţiile
aferente
acţiunilor
aflate
în
proprietatea
statului
ale
“Societăţii Naţionale a Petrolului PETROM” S.A. Bucureşti sunt
exercitate de către Ministerul
Industriei şi Comerţului.

Amendamentul propus
Motivare
şi adoptat de Comisie
(autor)
2
3
Art. 9 Drepturile şi obligaţiile Comisia a considerat
aferente
acţiunilor
aflate
în necesară precizarea.
proprietatea statului ale “Societăţii
Naţionale a Petrolului - PETROM”
S.A. Bucureşti sunt exercitate de
către
Ministerul
Industriei
şi
Comerţului.

0

1
Acţionarii, persoane fizice sau
juridice, române sau străine, la
societăţile
comerciale
nominalizate în anexa nr. 2 la
prezenta ordonanţă de urgenţă
vor primi acţiuni echivalente
valoric la “Societatea Naţională a
Petrolului
PETROM”
S.A.
Bucureşti, în condiţiile legii.

2

Art.
11
Atribuţiile
adunării
generale ale acţionarilor sunt
prevăzute în anexa nr. 1 la
prezenta Ordonanţă de urgenţă.

3

Art. 12 Până la organizarea
concursului de manager în
condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni, conducerea executivă a
societăţii este asigurată de un
director general.
consiliului
de
Preşedintele

2
Acţionarii, persoane fizice sau
juridice, române sau străine, la
societăţile comerciale nominalizate în
anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de
urgenţă vor primi acţiuni echivalente
valoric la “Societatea Naţională a
Petrolului - PETROM” S.A. Bucureşti,
în condiţiile legii.
Până la data fuziunii dividendele
se
vor
acorda
funcţie
de
rezultatele financiare ale fiecărei
societăţi ce fuzionează.
(autor: deputat Radu Cojocaru)
Art. 11 Atribuţiile adunării generale
a acţionarilor sunt prevăzute în
anexa nr. 1 la prezenta Ordonanţă de
urgenţă.
(autor: deputat Marin Gheorghe)
Art. 12 Până la organizarea
concursului de administrator în
condiţiile legii, conducerea executivă
a societăţii este asigurată de un
director general, numit prin ordin al
ministrului
Industriei
şi
Comerţului.
3

3

Acord gramatical.

Punerea de acord cu
modificările operate în
legislaţia referitoare la
administrarea societăţii
comerciale.

0

1

1
2
3
administraţie nu este şi director
Preşedintele
consiliului
de
general al societăţii.
administraţie nu este şi director
general al societăţii.
(autori: deputat Hildegard Puwak
deputat Marin Gheorghe
deputat Radu Cojocaru)
Anexa nr. 1 la Ordonanţa de
urgenţă nr. 49/1997.
STATUTUL
Societăţii Naţionale a Petrolului
PETROM S.A.
Art. 9 Acţiunile nominative ale Art. 9 Acţiunile societăţii comerciale
Acţiunile
care
societăţii comerciale vor cuprinde vor
cuprinde
toate
elementele circulă pe piaţa de
toate elementele prevăzute de prevăzute de lege.
capital
sunt
lege.
Societatea
comercială
va
ţine dematerializate.
Acţiunile vor purta timbru sec al evidenţa acţiunilor într-un registru
societăţii comerciale şi semnătura numerotat, sigilat şi parafat de către
a doi administratori.
preşedintele
Consiliului
de
Societatea comercială va ţine Administraţie,
registru
care
se
evidenţa
acţiunilor
într-un păstrează la sediul acesteia.
registru numerotat, sigilat şi Persoanele
fizice
sau
juridice
parafat de către preşedintele române şi străine vor putea deţine
Consiliului
de
Administraţie, acţiuni ale SOCIETĂŢII NAŢIONALE
registru care se păstrează la A PETROLULUI “PETROM” S.A. fără,
sediul acesteia.
însă, a se afecta poziţia statului ca
4

0

2

1
Persoanele fizice sau juridice
române şi străine vor putea deţine
acţiuni
ale
SOCIETĂŢII
NAŢIONALE
A
PETROLULUI
“PETROM” S.A. fără, însă, a se
afecta poziţia statului ca acţionar
majoritar.
Salariaţii Societăţii Naţionale a
Petrolului “PETROM” S.A. au
drept de preemţiune pentru
cumpărarea
de
acţiuni
ale
societăţii la valoarea nominală a
acestora până la concurenţa
limitei de 10% din capitalul social.
Art. 16 Organizarea adunării
generale a
acţionarilor
In ziua şi la ora arătate în
convocare, şedinţa adunării se va
deschide de către preşedintele
Consiliului de Administraţie sau
de către acela care îi ţine locul.
Preşedintele va desemna, dintre
acţionari, doi sau mai mulţi
secretari, care vor verifica lista pe
prezenţă a acţionarilor, arătând

2
acţionar majoritar.
Salariaţii Societăţii Naţionale a
Petrolului “PETROM” S.A. au drept
de preemţiune pentru cumpărarea de
acţiuni ale societăţii la valoarea
nominală a acestora până la
concurenţa limitei de 10% din
capitalul social.
(autor: deputat Hildegard Puwak)

Art.
16
Organizarea
adunării
generale a
acţionarilor
In ziua şi la ora arătate în
convocare, şedinţa adunării se va
deschide
de
către
preşedintele
Consiliului de Administraţie sau de
către acela care îi ţine locul.
Preşedintele va desemna, dintre
acţionari,
doi
sau
mai
mulţi
secretari, care vor verifica lista pe
prezenţă a acţionarilor, arătând
5

3

0

1
capitalul pe care îl reprezintă
fiecare, procesul-verbal întocmit
de cenzori pentru constatarea
numărului acţiunilor depuse şi
îndeplinirea tuturor formalităţilor
cerute de lege şi statut pentru
ţinerea adunării, după care se va
trece la ordinea de zi.
Hotărârile adunărilor se iau prin
vot deschis.
Oricare
ar
fi
prevederile
contractului
de
societate
şi
statutului, votul secret este
obligatoriu
pentru
alegerea
membrilor
Consiliului
de
Administraţie şi a cenzorilor,
pentru revocarea lor şi pentru
luarea hotărârilor referitoare la
răspunderea administratorilor.
Un proces-verbal, semnat de
preşedinte şi secretar, va constata
îndeplinirea formalităţilor luate,
iar
la
cererea
acţionarilor,
declaraţiile făcute de ei în şedinţă.
La procesul-verbal se vor anexa

2
3
capitalul pe care îl reprezintă fiecare,
procesul-verbal întocmit de cenzori
pentru
constatarea
numărului
acţiunilor depuse şi îndeplinirea
tuturor formalităţilor cerute de lege
şi statut pentru ţinerea adunării, Aceleaşi
prevederi
după care se va trece la ordinea de sunt în art. 17.
zi.
Se elimină.

Pentru
textului.

Un
proces-verbal,
semnat
de
preşedinte şi secretar, va constata
îndeplinirea
formalităţilor
de
convocare,
iar
la
cererea
acţionarilor, declaraţiile făcute de ei
în şedinţă.
6

acurateţea

0

3

1
actele referitoare la convocare,
precum şi listele de prezenţă a
acţionarilor.
Procesul-verbal va fi trecut în
registrul adunărilor generale.
Pentru a fi opozabile terţilor,
hotărârile adunării vor fi depuse
în termen de 15 zile la registrul
comerţului,
pentru
a
fi
menţionate în extras în registru şi
publicate în Monitorul Oficial.
Ele nu vor putea fi executate
înainte de aducerea la îndeplinire
a acestor formalităţi.

Art. 17 Exercitarea dreptului de
vot în adunarea generală a
acţionarilor
Hotărârile adunărilor generale se
iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu
pentru
alegerea
membrilor
Consiliului de Administraţie şi a

2
La procesul-verbal se vor anexa
actele referitoare la convocare,
precum şi listele de prezenţă a
acţionarilor.
Procesul-verbal va fi trecut în
registrul adunărilor generale.
Pentru a fi opozabile terţilor,
hotărârile adunării vor fi depuse în
termen de 15 zile la registrul
comerţului, pentru a fi menţionate în
extras în registru şi publicate în
Monitorul Oficial.
Ele nu vor putea fi executate
înainte de aducerea la îndeplinire a
acestor formalităţi.
(autor: deputat Sandu Dumitru)
Art. 17 Exercitarea dreptului de vot
în adunarea generală a acţionarilor
Hotărârile adunărilor generale se
iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru
alegerea membrilor Consiliului de
Administraţie şi a cenzorilor, pentru
şi
pentru
luarea
revocarea
7

3

0

4

1
cenzorilor, pentru revocarea şi
pentru
luarea
hotărârilor
referitoare
la
răspunderea
administratorilor.
Hotărârile
adunării
generale
sunt obligatorii chiar pentru
acţionarii
absenţi
sau
neprezentaţi.
Art. 19 Atribuţiile Consiliului de
Administraţie
Consiliul de Administraţie are, în
principal, următoarele atribuţii:
a) aprobă încheierea de contracte
de închiriere (luarea sau darea
cu chirie);
b) stabileşte
politica
de
marketing;
c) supune
anual
adunării
generale a acţionarilor, în
termen de 60 de zile de la
încheierea
exerciţiului
financiar, raportul cu privire la
activitatea
societăţii
comerciale, bilanţul contabil şi
contul de profit şi pierderi pe

2
hotărârilor referitoare la răspunderea
administratorilor.

3

Precizare inutilă.
(autor: deputat Hildegard Puwak)

Art. 19 (1) Atribuţiile Consiliului de
Administraţie
Consiliul de Administraţie are, în
principal, următoarele atribuţii:
a) aprobă încheierea de contracte de
închiriere (luarea sau darea cu
chirie);
b) stabileşte politica de marketing;
c) supune anual adunării generale a
acţionarilor, în termen de 60 de
zile de la încheierea exerciţiului
financiar, raportul cu privire la
activitatea societăţii comerciale,
bilanţul contabil şi contul de
profit
şi
pierderi
pe
anul
precedent, precum şi proiectul de
program de activitate şi proiectul
8

Text mai concis.

0

1
anul precedent, precum şi
proiectul
de
program
de
activitate şi proiectul de buget
al societăţii comerciale pe anul
în curs;
d) negociază contractul colectiv
de
muncă
împreună
cu
reprezentanţii salariaţilor;
e) deleagă
o
serie
din
competenţele sale ce-i revin
conform legii, unui comitet
director.
Directorul General al societăţii
comerciale
SOCIETATEA
NAŢIONALĂ
A
PETROLULUI
“PETROM”
S.A.
reprezintă
societatea în raport cu terţii în
care scop este investit de către
Consiliul de Administraţie cu
puteri decizionale în organizarea
şi conducerea activităţii societăţii
comerciale.
Directorul General al societăţii
comerciale
SOCIETATEA
NAŢIONALĂ
A
PETROLULUI

2
de buget al societăţii comerciale
pe anul în curs;
d) negociază contractul colectiv de
muncă
împreună
cu
reprezentanţii salariaţilor;
e) deleagă o serie din competenţele
sale ce-i revin conform legii, unui
comitet director.

3

Mai clar şi mai concis.

(2) Directorul General dispune de
următoarele prerogative:

9

0

1
“PETROM” S.A. dispune de
următoarele prerogative:
a) aplică strategiile şi politicile
de dezvoltare a societăţii
comerciale
stabilite
de
Consiliul de Administraţie;
b) selectează,
angajează,
promovează şi concediază
personalul salariat;
c) negociază contractul colectiv
de
muncă,
în
limita
mandatului dat de către
Consiliul de Administraţie,
cu respectarea bugetului de
venituri şi cheltuieli aprobat
potrivit legii;
d) negociază, în condiţiile legii,
contractele individuale de
muncă;
e) încheie acte juridice în
numele şi pe seama societăţii
comerciale,
în
limitele
împuternicirilor acordate de
către
Consiliul
de
Administraţie;

2
a) aplică strategia şi politicile de
dezvoltare a societăţii comerciale
stabilite de către Adunara
Generală a acţionarilor;
b) selectează,
angajează,
promovează
şi
concediază
personalul salariat;
c) negociază contractul colectiv de
muncă, în limita mandatului dat
de
către
Consiliul
de
Administraţie, cu respectarea
bugetului
de
venituri
şi
cheltuieli aprobat potrivit legii;
d) negociază, în condiţiile legii,
contractele
individuale
de
muncă;
e) încheie acte juridice în numele
şi
pe
seama
societăţii
comerciale,
în
limitele
împuternicirilor acordate
de
către Consiliul de Administraţie;
f) stabileşte
îndatoririle
şi
responsabilităţile personalului
societăţii
comerciale
pe
compartimente;
10

3

0

5

6

1
f) stabileşte
îndatoririle
şi
responsabilităţile
personalului
societăţii
comerciale
pe
compartimente;
g) aprobă
operaţiunile
de
încasări şi plăţi, potrivit
competenţelor legale;
h) aprobă
operaţiunile
de
cumpărare şi vânzare de
bunuri,
potrivit
competenţelor legale;
Art. 20 Comitetul director se
întruneşte ori de câte ori este
necesar
pentru
rezolvarea
operativă a problemelor curente
ale societăţii.
Comitetul
director
prezintă
raportul
său
de
activitate
Consiliului de Administraţie.

2

3

g) aprobă operaţiunile de încasări
şi plăţi, potrivit competenţelor
legale;
h)
aprobă
operaţiunile
de
cumpărare şi
vânzare de
bunuri, potrivit competenţelor
legale;
(autori: deputat Sandu Dumitru
deputat Leonard Cazan)
Art. 20 Comitetul director este Formulare
format din directorul general şi adecvată.
directorii executivi şi este numit
de Consiliul de Administraţie.
Comitetul director prezintă raportul
său de activitate Consiliului de
Administraţie.

mai

(autor: deputat Marin Gheorghe)

Art. 21 Comisia de cenzori
Art. 21 Comisia de cenzori
Pentru
o
corectă
Gestiunea societăţii comerciale (1) Gestiunea societăţii comerciale formulare a articolului.
este controlată de acţionari şi de este controlată de acţionari şi de
11

0

1
comisia de cenzori, formată din 3
membrii,
desemnaţi
similar
membrilor
Consiliului
de
Administraţie.
Se vor desemna, de asemenea, 3
cenzori supleanţi.
Cel puţin unul din cenzori
trebuie să fie expert contabil sau
contabil autorizat.
In condiţiile în care statul deţine
mai mult de 20% din capitalul
social, unul dintre cenzori va fi
recomandat de către Ministerul
Finanţelor.
Comisia de cenzori prezintă
acţionarilor, la cererea acestora,
date cu privire la activitatea
societăţii
comerciale,
situaţia
patrimoniului, a profitului şi a
pierderilor, în scopul exercitării
drepturilor şi obligaţiilor ce le
revin.
Comisia
de
cenzori
are
următoarele atribuţii principale:
cursul
exerciţiului
a) în

2
comisia de cenzori, formată din 3
membrii,
desemnaţi
similar
membrilor
Consiliului
de
Administraţie.
Se vor desemna, de asemenea, 3
cenzori supleanţi.
Cel puţin unul din cenzori trebuie
să fie expert contabil sau contabil
autorizat.
In condiţiile în care statul deţine
mai mult de 20% din capitalul social,
unul dintre cenzori va fi recomandat
de către Ministerul Finanţelor.
Comisia
de
cenzori
prezintă
acţionarilor, la cererea acestora, date
cu privire la activitatea societăţii
comerciale, situaţia patrimoniului, a
profitului şi a pierderilor, în scopul
exercitării drepturilor şi obligaţiilor
ce le revin.
Comisia de cenzori are următoarele
atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar,
verifică gospodărirea mijloacelor fixe
12

3

0

1
financiar,
verifică
gospodărirea mijloacelor fixe
şi a mijloacelor circulante, a
portofoliului de efecte, casa şi
registrele
de
evidenţă
contabilă
şi
informează
Consiliul de Administraţie
asupra neregulilor constatate;
b) la
încheierea
exerciţiului
financiar
controlează
exactitatea inventarului, a
documentelor şi informaţiilor
prezentate de Consiliul de
Administraţie
asupra
conturilor
societăţii
comerciale,
bilanţului
şi
contului de profit şi pierderi,
prezentând adunării generale
a acţionarilor un raport scris;
c) la
lichidarea
societăţii
comerciale
controlează
operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a
acţionarilor punctul său de
vedere la propunerile de

2
şi a mijloacelor circulante, a
portofoliului de efecte, casa şi
registrele de evidenţă contabilă şi
informează
Consiliul
de
Administraţie
asupra
neregulilor
constatate;

b) la încheierea exerciţiului financiar
controlează exactitatea inventarului,
a documentelor şi informaţiilor
prezentate
de
Consiliul
de
Administraţie
asupra
conturilor
societăţii comerciale, bilanţului şi
contului de profit şi pierderi,
prezentând adunării generale a
acţionarilor un raport scris;

c) la lichidarea societăţii comerciale
controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a
acţionarilor punctul său de vedere
la propunerile de reducere a
social
sau
de
capitalului
13
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0

1
reducere a capitalului social
sau de modificare a statutului
şi a obiectului societăţii
comerciale.
Cenzorii
sunt
obligaţi,
deasemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi pe
neaşteptate, inspecţii ale
casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau valorilor care
sunt proprietatea societăţii,
sau au fost primite în gaj,
cauţiune ori depozit;
b) să ia parte la adunările
ordinare şi extraordinare,
putând face să se insereze
în ordinea de zi propunerile
pe care le vor crede
necesare;
c) să
constate
depunerea
regulată a garanţiei din
partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile
legii,
contractului
de
societate sau statutului să

2
modificare a statutului şi a
obiectului societăţii comerciale.
(3) Cenzorii sunt obligaţi:
a) să facă, în fiecare lună şi pe
neaşteptate, inspecţii ale casei
şi să verifice existenţa titlurilor
sau
valorilor
care
sunt
proprietatea societăţii, sau au
fost primite în gaj, cauţiune ori
depozit;
b) să ia parte la adunările
ordinare
şi
extraordinare,
putând face să se insereze în
ordinea de zi propunerile pe
care le vor crede necesare;
c) să constate depunerea regulată
a
garanţiei
din
partea
administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii,
contractului de societate sau
statutului să fie îndeplinite de
administratori şi lichidatori.
(2) Comisia de cenzori se întruneşte
14
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1
fie
îndeplinite
de
administratori şi lichidatori.
Comisia de cenzori se întruneşte
la sediul societăţii comerciale şi ia
decizii în unanimitate. Dacă nu se
realizează unanimitatea, raportul
cu
divergenţe
se
înaintează
adunării generale a acţionarilor.
Comisia
de
cenzori
poate
convoca
adunarea
generală
extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de
către Consiliul de Administraţie,
în cazul în care capitalul social sa diminuat cu mai mult de 10%
timp de doi ani consecutivi, sau
ori de câte ori consideră necesar
pentru
alte
situaţii
privind
încălcarea dispoziţiilor legale şi
statutare.
Atribuţiile
şi
modul
de
funcţionare a comisiei de cenzori,
precum şi drepturile şi obligaţiile
cenzorilor se completează cu
dispoziţii legale în acest domeniu.

2
la sediul societăţii comerciale şi ia
decizii în unanimitate. Dacă nu se
realizează unanimitatea, raportul cu
divergenţe se înaintează adunării
generale a acţionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca
adunarea generală extraordinară a
acţionarilor, dacă aceasta nu a fost
convocată de către Consiliul de
Administraţie, în cazul în care
capitalul social s-a diminuat cu mai
mult de 10% timp de doi ani
consecutivi, sau ori de câte ori
consideră necesar pentru alte situaţii
privind încălcarea dispoziţiilor legale
şi statutare.
Atribuţiile şi modul de funcţionare
a comisiei de cenzori, precum şi
drepturile şi obligaţiile cenzorilor se
completează cu dispoziţii legale în
acest domeniu.

(4) Cenzorii şi cenzorii supleanţi se
pe
o
perioadă
de
numesc
15
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Cenzorii şi cenzorii supleanţi se
numesc pe o perioadă de
maximum trei ani şi pot fi realeşi;
numărul cenzorilor trebuie să fie
impar.
Sunt incompatibile cu calitatea
de cenzor, persoanele care intră
sub incidenţa prevederilor art. 18,
ultimul alineat din prezentul
statut, precum şi cei care sunt
rude sau fini până la gradul al
patrulea
inclusiv
sau
soţii
administratorilor, cei care primesc
sub orice formă, pentru alte
funcţii decât cea de cenzor, un
salariu sau remuneraţie de la
administratori
sau
de
la
societatea comercială.
Revocarea cenzorilor se va putea
face numai de către adunarea
generală, cu votul cerut la
adunările extraordinare.
Art.
34
Modificarea
formei
juridice
Societatea comercială va putea fi

2
maximum trei ani şi pot fi realeşi.

3

(5) Sunt incompatibile cu calitatea
de cenzor, persoanele care intră sub
incidenţa
prevederilor
art.
18,
ultimul alineat din prezentul statut,
precum şi cei care sunt rude sau fini
până la gradul al patrulea inclusiv
sau soţii administratorilor, cei care
primesc sub orice formă, pentru alte
funcţii decât cea de cenzor, un
salariu sau remuneraţie de la
administratori sau de la societatea
comercială.
(6) Revocarea cenzorilor se va putea
face numai de către adunarea
generală, cu votul cerut la
adunările extraordinare.
(autori: deputat Hildegard Puwak
deputat Mihai Grigoriu)
Art. 34 Modificarea formei juridice
Este înfiinţată prin
Societatea comercială va putea fi lege,
deci,
transformată în altă formă de transformarea se va
16
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2
transformată în altă formă de societate
societate prin hotărârea adunării printr-o lege specială.
extraordinare a acţionarilor.
(autor: deputat Leonard Cazan)

3
face tot prin lege.

Comisia a dezbătut şi amendamente pe care nu şi le-a însuşit, după cum urmează:
Nr.
Articolul
crt
(text iniţial)
.
0
1
1 Art. 2 De la data intrării în
vigoare a prezentei Ordonanţe de
Urgenţă, Societăţile comerciale
din
domeniul
rafinăriei
şi
distribuţiei
petrolului
şi
produselor petroliere prevăzute în
anexa nr. 2 fuzionează cu
“Societatea Naţională a Petrolului
- PETROM” S.A. Bucureşti, fiind
absorbite de aceasta.
2

Amendamentul propus şi neînsuşit
Motivarea respingerii
de Comisie
(autor)
2
3
Art. 2 De la data intrării în vigoare a Comisia a considerat
prezentei Ordonanţe de Urgenţă, adecvat textul iniţial.
Societăţile comerciale din domeniul
rafinăriei şi distribuţiei petrolului şi
produselor petroliere prevăzute în
anexa nr. 2 fuzionează cu “Societatea
Naţională a Petrolului - PETROM”
S.A. Bucureşti.
(autor: deputat Leonard Cazan)

Art. 4 Capitalul social aferent
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1
cotei
deţinute
de
stat
la
“Societatea Naţională a Petrolului
- PETROM” S.A. Bucureşti, poate
fi privatizat, potrivit legii.
Art. 9 Drepturile şi obligaţiile
aferente
acţiunilor
aflate
în
proprietatea
statului
ale
“Societăţii Naţionale a Petrolului PETROM” S.A. Bucureşti sunt
exercitate de către Ministerul
Industriei şi Comerţului.
Acţionarii, persoane fizice sau
juridice, române sau străine, la
societăţile
comerciale
nominalizate în anexa nr. 2 la
prezenta ordonanţă de urgenţă
vor primi acţiuni echivalente
valoric la “Societatea Naţională a
Petrolului
PETROM”
S.A.
Bucureşti, în condiţiile legii.

2

3

Art. 9 Drepturile şi obligaţiile Amendamentul
aferente
acţiunilor
aflate
în implică o fiscalitate şi
se
poate
face
proprietatea statului ale “Societăţii nu
Naţionale a Petrolului - PETROM” excepţie.
S.A. Bucureşti sunt exercitate de
către
Ministerul
Industriei
şi
Comerţului.
Acţionarii, persoane fizice sau
juridice, române sau străine, la
societăţile comerciale nominalizate în
anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de
urgenţă vor primi acţiuni echivalente
valoric la “Societatea Naţională a
Petrolului - PETROM” S.A. Bucureşti,
în condiţiile legii.
Dividendele
încasate
de
Ministerul Industriei şi Comerţului
sunt
scutite
de
la
plata
impozitului pe dividende, urmând
ca sumele încasate de MIC să fie
utilizate
pentru
modernizarea
18
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Art. 10 “Societatea Naţională a
Petrolului
PETROM”
S.A.
Bucureşti este condusă de către
adunarea generală a acţionarilor,
constituită
din
reprezentanţii
statului şi ai celorlalţi deţinători
de acţiuni şi de către Consiliul de
Administraţie
format
din
7
membrii.
Reprezentanţii
statului
în
adunarea generală a acţionarilor
şi
membrii
consiliului
de
administaţie se numesc prin
Ordin al Ministrului Industriei şi
Comerţului.
Art. 12 Până la organizarea
concursului
de
manager
în
condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni, conducerea executivă a
societăţii este asigurată de un
director general.
Preşedintele
consiliului
de
administraţie nu este şi director

5

2
3
Societăţii Naţionale a Petrolului.
(autor: deputat Leonard Cazan)
Preşedintele
Consiliului
de Comisia a considerat
Administraţie va fi numit prin că nu este necesară
Hotărâre de Guvern la propunerea precizarea în textul
ministrului
Industriei
şi articolului.
Comerţului.
(autor: deputat Leonard Cazan)

Art. 12 Până la organizarea
Corelare la alte acte
concursului de manager în condiţiile normative adoptate.
legii, dar nu mai mult de 6 luni,
conducerea executivă a societăţii
este asigurată de un director general.
Preşedintele
consiliului
de
administraţie poate fi şi director
general al societăţii.
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1
general al societăţii.

2
(autor: deputat Gheorghe Ionescu)

3

PREŞEDINTE,
Iuliu Vida

SECRETAR,
Hildegard Puwak
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