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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

         Bucureşti, 28.02.2011 
 PLx. 626/2011                                                           Nr. 23/380/2011 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea 
stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, transmis cu adresa 
nr. PL.x 626 din 16 noiembrie 2011 şi înregistrat la comisie cu nr.23/380 din 17 
noiembrie 2011. 
 

Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera decizională pentru acest Proiect de Lege este 
Camera Deputaţilor . 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

TRĂŞCULESCU ALIN 
 

 

Administrator
Original



 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

 
PLx. 626/2011                                                                                                                                                   Nr.23/380/2011 
 

  
        
                                                                                                                       

RAPORT   
 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi 

produse petroliere 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 
privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, transmis cu adresa nr. 
PL.x 626 din 16 noiembrie 2011 şi înregistrat la comisie cu nr.23/380 din 17 noiembrie 2011. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de Lege  în şedinţa din 9 noiembrie 2011. 
 Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de 
siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere până la sfârşitul anului 2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, în 
contextul actual în care, pe de o parte, unii operatori economici prevăzuţi în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2002 nu mai sunt activi pe piaţa petrolieră iar, pe de altă parte, au apărut noi jucători pe piaţă. 
           Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, conform avizului 
transmis comisiei cu adresa nr. 899/12.08.2011. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în şedinţa comisiei din data de 28 
februarie 2012. La examinarea proiectului de lege au participat invitaţi din partea Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului  de Afaceri – domnul Director general Roşu Florin – Ioan şi doamna consilier Capotă Adela,  din partea 
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – domnul Preşedinte Adrian Gurău, doamna consilier 
Munteanu Gina, domnul consilier Manu Corneliu, din partea Ministerului Finanţelor, domnul  Dincă Nicolae – şef serviciu. 
 Din totalul de 30 de deputaţi, la lucrări au fost prezenţi 16 deputaţi, 11 au fost absenţi, iar 3 au fost în protest 
parlamentar.  

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea  proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse 
petroliere, cu amendamentele admise prevăzute în anexă.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
Potrivit articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră 

Decizională în cazul acestui proiect de lege. 
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ANEXĂ 
 

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

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere 

 
 

 
 

Nr. 
crt. 

 

 
Text O.G. 

nr. 20/2011 

 
Text adoptat de 

Senat 

 
Amendamente propuse 

 
Motivaţia 

1.  
 
 
 
 

__________ 

 
LEGE 

 
privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 20/2011 pentru 
modificarea  Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 54/2002 privind 
constituirea şi menţinerea stocurilor 
minime de siguranţă pentru ţiţei şi 
produse petroliere 

 
 
 

Nemodificat 

 

2.  
 

 
 
 

__________ 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 20/2011 din 24 august 
2011 pentru modificarea  Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 
privind constituirea şi menţinerea 
stocurilor minime de siguranţă pentru 
ţiţei şi produse petroliere, adoptată în 
temeiul art.1 pct.I. 11 din Legea nr. 
131/2011 privind abilitatea Guvernului 
de a emite ordonanţe,  şi  publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 612 din 30 august 2011. 

Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 20  din 
24 august 2011 pentru modificarea 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 54/2002 privind constituirea şi 
menţinerea stocurilor minime de 
siguranţă pentru ţiţei şi produse 
petroliere, adoptată în temeiul art.1 
pct. I.11 din Legea nr. 131/2011 
privind abilitatea Guvernului de a 
emite ordonanţe  şi  publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 612 din 30 august 
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2011, cu următoarele modificări 
şi completări: 

3.  
 

ORDONANŢĂ 
 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 
privind constituirea şi menţinerea 
stocurilor minime de siguranţă 
pentru ţiţei şi produse petroliere. 

 
 
 
Nemodificat 

1. Titlul va avea următorul 
cuprins: 

„ORDONANŢĂ 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 54/2002 privind constituirea şi 
menţinerea stocurilor minime de 
siguranţă pentru ţiţei şi produse 
petroliere” 

 

4. Articol unic. - Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 
privind constituirea şi menţinerea 
stocurilor minime de siguranţă 
pentru ţiţei şi produse petroliere, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 319 din 14 
mai 2002, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 677/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 
 
 
Nemodificat 

 
 
 

Nemodificat 

 

5.  
 
 

_________ 

 
 
 

_________ 

2. La articolul unic, înaintea 
punctul 1 se introduce un nou 
punct, cu următorul cuprins: 
  „ - După articolul 7 se introduce 
un nou articol, articolul 71, cu 
următorul cuprins: 
 
 «Art. 71. – În cazul în care, în 
anul 2011, consumul intern 
mediu zilnic al produselor 
petroliere prevăzute la art. 4 este 
mai mare decât cel aferent anului 
2010, nivelul stocurilor minime 
de siguranţă pentru ţiţei şi 
produse petroliere care se vor 

 
 
 
 
 
 
 
Amendamentele 
propuse au în vedere 
crearea cadrului legal 
care să permită 
constituirea stocurilor 
minime de siguranţă 
pentru ţiţei şi produse 
petroliere şi în anul 
2012. 
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constitui în anul 2012, structura 
sortimentală şi defalcarea 
acestora pe operatori economici 
se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. »“ 
 
Raportorii 

6. 1. Articolul 8 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art. 8. - (1) Nivelul stocurilor 
minime de siguranţă pentru ţiţei şi 
produse petroliere, care se 
constituie până la sfârşitul anului 
2011, structura sortimentală şi 
defalcarea acestora pe persoane 
juridice, sunt prevăzute în anexa, 
care face  parte integrată din 
prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 
(2) Finanţarea stocurilor minime 
prevăzute la alin.(1) se realizează în 
limita sumei de 40.000 mii lei din 
activitatea de intervenţii operative 
şi reîntregirea stocurilor diminuate, 
activitate finanţată integral din 
veniturile proprii ale Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale, şi în limita 
sumei de 12.000 mii lei în 
completare de la bugetul de stat, 
pentru constituirea de către 
Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale a 30% din nivelul total al 
stocurilor de realizat la 31.12.2011, 
şi în proporţie de 70% din sursele 
proprii ale persoanelor juridice 
prevăzute în anexă. 
 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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(3) Finanţarea preschimbării 
sortimentale a stocurilor minime de 
siguranţă constituite de 
Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale se poate realiza şi din 
activitatea de intervenţii operative 
şi reîntregirea stocurilor diminuate, 
activitate finanţată integral din 
veniturile proprii ale Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale. 
 
(4) Cheltuielile pentru menţinerea 
stocurilor minime constituite de 
Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale, aflate în custodie la 
persoanele juridice prevăzute în 
anexă, revin în sarcina acestora." 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 

7.  
 
 
 
 

__________ 

 
 
 
 
 

__________ 

3. La articolul unic, după punctul 
1 se introduce un nou punct, 
punctul 11, cu următorul cuprins: 
„11. După litera b) a alineatului 
(1) al articolului 11 se introduce o 
noua litera, litera c), cu următorul 
cuprins: 
 
«c) Prin derogare de la prevederile 
art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, neconstituirea 
stocurilor minime de siguranţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru obligativitatea 
asigurării acestor 
stocuri. 
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pentru ţiţei şi produse petroliere 
prevăzute la art. 8 alin. (1), cu 
amendă de la 3% la 5% din cifra de 
afaceri a persoanelor juridice 
prevăzute în anexă.»” 
 
Raportorii 

8. 2. Anexa se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa la prezenta 
ordonanţă 
( Se regăseşte la paginile 7 şi 8 ale 
prezentului raport) 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 

 
 
 
 
ANEXĂ: 
 
(- Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002) 
STRUCTURA SORTIMENTALĂ a stocurilor minime şi defalcarea acestora pe persoane juridice şi Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale în anul 2011 
U.M.: mii tone 
 
Nr. 
crt. 

Societatea comercială Produsul stocat 
Cantitatea 
(mii tone)

0 1 2 3 

Motorină 42,29 
1. 

Societatea Comercială "OMV Petrom" - S.A. 
Bucureşti Jet A1 13,03 

Motorină 23,86 
2. 

Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. 
Constanţa Jet A1 7,15 

Benzină 24,92 
3. 

Societatea Comercială "Petrotel - Lukoil" - S.A. 
Ploieşti Motorină 58,97 

4. 
Societatea Comercială "OSCAR Down Stream" - S.A. 
Bucureşti 

Motorină 47,60 

Benzină 6,60 
5. 

Societatea Comercială "MOL România Petroleum 
Products" - S.R.L. Cluj-Napoca Motorină 19,36 
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6. 
Societatea Comercială "D.G. Petrol" - S.R.L. 
Bucureşti 

Motorină 7,98 

7. Societatea Comercială "Rompetrol Downstream" Motorină 8,04 

8. 
Societatea Comercială "Unicom Holding" - S.A. 
Bucureşti 

Motorină 5,00 

Benzină 31,52 

Motorină 213,10   Total 

Jet A1 20,18 

9. 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale 

Jet A1 13,00 

Benzină 31,52 

Motorină 213,10   TOTAL GENERAL: 

Jet A1 33,18 
Benzina şi motorina corespund specificaţiilor tehnice prevăzute în anexele nr. 3 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind 
stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
                                               VICEPREŞEDINTE,                                                                                SECRETAR, 
                                                  Trăşculescu Alin                                                                                  Mircea MARIN 
 
Raportorii: 

- Dep. Trăşculescu Alin – PD-L; 
- Dep. Bostan Emil – PD-L; 
- Dep. Negruţ Clement – PD-L; 
- Dep. Păduraru Nicuşor – PD-L; 
- Dep. Antal Istvan – UDMR; 

 
 
 
 
 Consilier parlamentar, 
                  Viorica Petraşcu 
 


