
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2004 
privind unele măsuri de unificare a activităţii de transport al ţiţeiului şi 
produselor petroliere, precum şi instituirea drepturilor cuvenite acţionarilor 
societăţilor comerciale deţinute public cu capital majoritar de stat, aflate în 
portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului 

 
 
 
În prezent activitatea pe care o derulează Societatea Comercială 

„CONPET S.A.” Ploieşti (la care acţionar majoritar este Ministerul Economiei şi 
Comerţului cu 69,975% din totalul acţiunilor societăţii) este transportul ţiţeiului, 
gazolinei şi etanului, iar Societatea Comercială „PETROTRANS” S.A. Ploieşti (al 
cărei acţionar unic este Ministerul Economiei şi Comerţului) desfăşoară activitatea 
de transport produse petroliere, respectiv benzină şi motorină. 

Apare necesitatea desprinderii activităţii de transport produse petroliere 
prin conducte şi transmiterea acesteia la Societatea Comercială „CONPET” S.A. 
Ploieşti. Această societate va fi singurul operator în domeniu, iar în urma 
desprinderii se va reduce patrimoniul şi capitalul social al Societăţii Comerciale 
„PETROTRANS” S.A. Ploieşti. Bunurile proprietate publică ce fac parte din 
sistemul transportului prin conducte vor fi concesionate, în condiţiile legii. 
Totodată, o parte a patrimoniului Societăţii Comerciale „PETROTRANS” S.A. 
Ploieşti, aferentă exploatării sistemului de transport produse petroliere prin 
conducte (construcţii şi echipamente tehnologice auxiliare care nu sunt bunuri de 
natura bunurilor publice), se va reduce şi se va constitui în aport al statului la 
capitalul social al Societăţii Comerciale „CONPET” S.A. Ploieşti. 

Societatea Comercială „PETROTRANS” S.A. Ploieşti va rămâne, în 
principal, cu activitatea de transport produse petroliere pe calea ferată şi 
comercializarea acestora. Societatea Comercială „PETROTRANS” S.A. Ploieşti va 
rămâne proprietara tuturor bunurilor din patrimoniul său, privatizarea acestei 
societăţi fiind astfel posibilă. 

Având în vedere că, până în prezent, Societatea Comercială 
„PETROTRANS” S.A. Ploieşti nu a derulat demersurile pentru concesionarea 
bunurilor aferente sistemului de transport produse petroliere prin conducte, care 
sunt bunuri de natura bunurilor publice, prin prezentul act normativ se prevede ca 
aceste demersuri să fie întreprinse de Societatea Comercială „CONPET S.A.” 
Ploieşti. 
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De asemenea, Societatea Comercială „CONPET S.A.” Ploieşti va 
întreprinde demersurile necesare încheierii cu Agenţia Naţională pentru Resurse 
Minerale, în conformitate cu prevederile legale, a unui act adiţional la Acordul 
petrolier de concesiune a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al 
ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a 
instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe aferente sistemului, acord încheiat de 
Societatea Comercială „CONPET S.A.” Ploieşti cu Agenţia Naţională pentru 
Resurse Minerale şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2002. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de 
unificare a activităţii de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, precum şi 
instituirea drepturilor cuvenite acţionarilor societăţilor comerciale deţinute public 
cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi 
Comerţului. 
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