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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 06.03.2001
                    Nr. 10/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.249/2000 privind constituirea şi utilizarea
Fondului special pentru produse petroliere.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere următoarele avize:
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Consiliul Legislativ.
Prezentul Raport înlocuieşte raportul înaintat de comisie în data de

15.02.2001.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                           Bucureşti, 06.03.2001
                     Nr.10/XVIII/3

Prezentul Raport înlocuieşte raportul
înaintat de comisie în data de 15.02.2001.

RAPORT

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru

produse petroliere

Cu adresa nr.663 din 8 ianuarie 2001, în conformitate cu prevederile

art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent al Camerei

Deputaţilor a sesizat Comisia pentru industrii şi servicii, cu dezbaterea şi avizarea

în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru

produse petroliere.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examniat proiectul de lege sus-

menţionat, în şedinţele din data de 14.02.2001, 28.02.2001 şi 06.03.2001, având în

vedere şi avizele favorabile primite de la Comisia juridică, de disciplină şi

imunităţi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Consiliul Legislativ şi punctul

de vedere favorabil al Guvernului, şi au hotărât să propună plenului Camerei

Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr.249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru

produse petroliere cu amendamente admise prevăzute în Anexa 1 şi amendamente
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respinse prevăzute în Anexa 2 împreună cu un raport de motivare a respingerii

înaintat de domnul deputat Dumitru Chiriţă.

Amendamentele propuse au ca scop precizarea că sursa de finanţare a

fondului se referă numai la produsele livrate pe piaţa internă, precum şi a faptului

că sumele datorate sunt consolidate în valută, iar recuperarea acestora trebuie să se

realizeze până la nivelul sumei de 643.384 mii de dolari SUA.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face

parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Dr.Maria Cristina Bălănescu
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                                                                                                                                 Anexa 1

A M E N D A M E N T E      A D M I S E

la  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.249/2000 privind constituirea şi utilizarea
Fondului special pentru produse petroliere

Nr.
crt.

Textul iniţiatorului Amendamente propuse de comisie
(Autorul)

Motivaţie

0 1 2 3
1. Titlul legii

Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă nr.249/2000 privind
constituirea şi utilizarea Fondului
special pentru produse petroliere

Nemodificat

2. Art.unic- Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă nr.249/2000 privind
constituirea şi utilizarea Fondului
special pentru produse petroliere.

Art.unic- Se aprobă Ordonanţa de urgenţă
nr.249/2000 privind constituirea şi utilizarea
Fondului special pentru produse petroliere, cu
următoarele modificări şi completări:

OUG nr.249/2000 a suferit
modificări şi completări.
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0 1 2 3
3. Titlul ordonanţei

Ordonanţă de urgenţă
privind constituirea şi utilizarea
Fondului special pentru produse

petroliere

Nemodificat.

4. În temeiul prevederilor art. 114
alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României adoptă
prezenta ordonanţă de urgenţă.

Nemodificat.

5. Art. 1. - Se constituie Fondul
special pentru produse petroliere
prin includerea în preţul produselor
petroliere livrate, benzină şi
motorină, obţinute de producători
sau rezultate din procesare, a unei
sume fixe în lei reprezentând
echivalentul sumei de 0,01 dolari
S.U.A./litru la cursul de schimb
valutar din ultima zi a lunii
anterioare livrării.

Art. 1. - Se constituie Fondul special pentru
produse petroliere prin includerea în preţul
produselor petroliere livrate pe piaţa internă,
benzină şi motorină, obţinute de producători sau
rezultate din procesare, a unei sume fixe în lei
reprezentând echivalentul sumei de 0,01 dolari
S.U.A./litru la cursul de schimb valutar din
ultima zi a lunii anterioare livrării.

Precizarea se impune. Suma
datorată provine în principal din
diferenţele dintre costurile
efective ale importurilor de ţiţei şi
preţul de livrare al produselor
petroliere, mai mici, practicate la
aceste produse pe piaţa internă,  în
perioada 1993-1997.

6. Această sumă fixă se va reflecta în
preţurile de livrare ale benzinei şi
motorinei, fără să intre în baza de
impozitare a taxei pe valoarea
adăugată.

Nemodificat.
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0 1 2 3
7. Art. 2. - Fondul special pentru

produse petroliere, constituit în
condiţiile art. 1, este gestionat de
Ministerul Industriei şi Comerţului
şi va fi utilizat pentru acoperirea
integrală a obligaţiilor de plată
aferente fostei Companii Române
de Petrol.

Nemodificat.

8. Art. 3. - Se aprobă plata cu
prioritate din fondul constituit
conform art. 1 a sumei de 3.516
miliarde lei, reprezentând influenţe
conjuncturale nefavorabile rezultate
din operaţiunile de finanţare a
importurilor de ţiţei în perioada
1992-1997 şi din preţurile
produselor petroliere practicate în
aceeaşi perioadă şi nereglementate
prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 72/1997 privind
regularizarea datoriei fostei
Companii Române de Petrol, cu
modificările ulterioare, şi prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 55/2000 privind regularizarea
datoriei fostei Companii Române
de Petrol.

Art. 3. - Se aprobă plata cu prioritate din fondul
constituit conform art. 1 a sumei de 3.516
miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii
de dolari SUA la cursul valutar de 25.100
lei/dolar, reprezentând influenţe conjuncturale
nefavorabile rezultate din operaţiunile de
finanţare a importurilor de ţiţei în perioada 1992-
1997 şi din preţurile produselor petroliere
practicate în aceeaşi perioadă şi nereglementate
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
72/1997 privind regularizarea datoriei fostei
Companii Române de Petrol, cu modificările
ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea
datoriei fostei Companii Române de Petrol.

Datoriile sunt consolidate în
valut�, iar recuperarea acestora
trebuie s� se realizeze pân� la
nivelul sumei de 643.384 mii
dolari SUA.
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0 1 2 3
9. Art. 4. - Fondul special pentru

produse petroliere este estimat la
nivelul sumei de 16.249 miliarde
lei şi se va utiliza pentru:

Art. 4. - Fondul special pentru produse petroliere
este estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde
lei, echivalentul sumei de 647.384 mii dolari
SUA la cursul valutar de 25.100 lei/dolar,  şi se
va utiliza pentru:

Idem pct.8.

10. a) acoperirea sumei de 12.733
miliarde lei, preluată la datoria
publică conform prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 72/1997, cu
modificările ulterioare;

a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei,
echivalentul sumei de 507.300 mii dolari SUA
la cursul valutar de 25.100 lei/dolar, preluată la
datoria publică conform prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, cu
modificările ulterioare;

Idem pct.8.

11. b) acoperirea sumei de 3.516
miliarde lei, propusă să fie plătită
cu prioritate în condiţiile prevăzute
la art. 3.

b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei,
echivalentul sumei de 140.084 mii dolari SUA
la cursul valutar de 25.100 lei/dolar, propusă să
fie plătită cu prioritate în condiţiile prevăzute la
art. 3.

Idem pct.8.

12. Art. 5. - Obligaţia de a calcula şi de
a vira sumele rezultate din aplicarea
art. 1 revine producătorilor şi
procesorilor persoane juridice cu
sediul în România, indiferent de

Nemodificat.
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0 1 2 3
forma de organizare, natura
capitalului şi destinaţia produsului.

13. Art. 6. - Sumele datorate ca urmare
a aplicării prevederilor art. 5 se vor
vira în contul "Fondul special
pentru produse petroliere" până la
data de 25 a lunii următoare celei în
care au fost efectuate livrările.

Art. 6. - (1) Sumele datorate ca urmare a aplicării
prevederilor art. 5 se vor vira în contul "Fondul
special pentru produse petroliere" până la data de
25 a lunii următoare celei în care au fost efectuate
livrările.
(2) Sumele se vor livra în lei şi pe fiecare ordin
de plată se va menţiona echivalentul în dolari
SUA la cursul de schimb valutar al Băncii
Naţionale a României valabil la data efectuării
plăţii.

Idem pct.8.

14. Art. 7. - Suma fixă inclusă în
preţurile produselor petroliere
prevăzute la art. 1 reprezintă
cheltuială deductibilă din punct de
vedere fiscal.

Nemodificat.

15. Art. 8. - Obligaţiile de plată
acoperite în condiţiile art. 4 pe
seama Fondului special pentru
produse petroliere sunt scutite de
calculul penalităţilor de întârziere.

Nemodificat.
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0 1 2 3
16. Art. 9. - Obligaţiile şi creanţele care

sunt prevăzute în anexa nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta
ordonanţă de urgenţă vor fi
evidenţiate în conturi în afara
bilanţului.

Nemodificat.

17. Art. 10. - Pentru neplata în termen a
sumelor datorate la Fondul special
pentru produse petroliere de agenţii
economici producători sau
procesori se aplică majorări de
întârziere conform legislaţiei
fiscale.

Nemodificat.

18. Art. 11. - Modul de utilizare a
fondului special constituit în
condiţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă va fi stabilit prin norme
metodologice elaborate de
Ministerul
Finanţelor şi Ministerul Industriei
şi Comerţului, aprobate prin
hotărâre a Guvernului.

Nemodificat.

19. Art. 12. - Anexa nr. 2 la Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.
49/1997 privind înfiinţarea
Societăţii Naţionale a Petrolului

Nemodificat.
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"Petrom" - S.A., publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 241 din 15 septembrie
1997, aprobată şi modificată prin
Legea nr. 70/1998, se modifică şi
se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la
prezenta ordonanţă de urgenţă.

20. Art. 13. - Prezenta ordonanţă de
urgenţă se aplică începând cu data
de 1 ianuarie 2001.

Nemodificat.

                                                      PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

               István Antal                                                         Aurelia Vasile

         RAPORTOR,
                     Dep. Dinu Patriciu PNL

Expert,
Dr. Maria Cristina Bălănescu
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                                                                                                                                 Anexa 2

A M E N D A M E N T E      R E S P I N S E

la  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.249/2000 privind constituirea şi utilizarea
Fondului special pentru produse petroliere

Nr.
crt.

Ordonanţa de urgenţă nr.249/2000 Amendamente propuse şi respinse
Autorul

Motivaţie

0 1 2 3
1 Articol unic:

Se respinge Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.249/2000 privind
constituirea şi utilizarea
Fondului special pentru produse
petroliere.

Dep.Dumitru Chiriţă-PDSR-SDU

Adoptarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.249/2000 privind
constituirea şi utilizarea Fondului
special pentru produse petroliere nu a
fost precedată de o analiză temeinică a
situaţiei care a generat apariţia acestui
act normativ, fapt constatat şi la
discutarea proiectului de lege pentru
aprobarea acestei ordonanţe.
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0 1 2 3
In art.4 se estimează o sumă de 16.249
mld.lei ce va fi colectată pentru a se
utiliza pentru destinaţiile prevăzute la
lit. a şi lit.b din cadrul aceluiaşi art.,
fără a se stabili ce se întâmplă după ce
se stinge acest nivel de colectare.
Există la această dată un raport al
Curţii de Conturi care impune o
analiză aprofundată a consecinţelor
acestui proiect de lege.

PREŞEDINTE,                                                            SECRETAR,

   István Antal                                                              Aurelia Vasile

Expert,
Dr. Maria Cristina Bălănescu
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