
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică  economică, 

 reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr. 21/123/31.03.2004 
   

 
R  A  P  O  R  T     

asupra  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2004  
privind unele măsuri de unificare a activităţii de transport a 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 conformitate cu prevederile art. 89 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 
Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activităţii de transport a 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, trimis cu adresa nr. PLx 99/04.03.2004. 

 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.137/29.01.2004 al Consiliului Legislativ; 
  - Avizul nr. 127/11.03.2004 al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 
 - Avizul nr. PLx 99/17.03.2004 al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 
 - Avizul nr. 23/35/11.03.2004 al Comisiei pentru industrii şi servicii. 
 Proiectul de lege are ca obiect întreprinderea demersurilor necesare în vederea 
concesionării bunurilor aferente sistemului de transport produse petroliere prin conducte, care 
sunt bunuri de natura bunurilor publice de către Societatea Comercială "CONPET S.A." 
Ploieşti. De asemenea, se prevede că 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, acordat încheiat de Societatea Comercială "CONPET S.A." Ploieşti  cu 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
793/2002. 

       Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 
73 alin. (1) din Constituţie.  
            Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei 
au examinat acest proiect de Lege în şedinţa din data de 31 martie 2004. 
   La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 
51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: 

a) Ministerului Finanţelor Publice:  
- doamna Ileana Stoinea - consilier; 
- doamna Doina Drăghici - consilier. 

b) Ministerului Economiei şi Comerţului:  
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- domnul Robert Neagoe - director general;    
- doamna Raluca Ghi oiu - expert. 

            La lucrări, au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 membri ai Comisiei. 
            În urma dezbaterii, Comisia, a hotărât, în unanimitate, ca proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activităţii de 
transport a 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, să fie supus spre dezbatere şi adoptare 
plenului Camerei Deputaţilor, cu următoarele amendamente admise:  
  
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţie Camera 
ă 

1 Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 35 din 
29 ianuarie 2004 privind unele 
măsuri de unificare a activităţii de 
transport a 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, adoptată 
în temeiul art. 1 pct. II. 12 din 
Legea nr. 559/2003 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 
2004, cu următoarea modificare: 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 35 din 
29 ianuarie 2004 privind unele 
măsuri de unificare a activităţii 
de transport a 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, 
adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 
12 din Legea nr. 559/2003 
privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 
2004. 
 
Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 
 

Pentru corelare 
cu articolul 2 
alin. (3). 

C.D. 

2 1. La articolul 2, alineatul (3) va 
avea următorul cuprins: 

"CONPET" S.A. Ploieşti 
îndeplineşte, în urma unificării 
activităţii, funcţia de 
transportator unic comun prin 
conducte a ţiţeiului şi produselor 
petroliere". 

Eliminat. 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 
 

S-a considerat 
că  textul 
ordonanţei este 
mai clar. 

C.D. 

Decizional

"(3) Societatea Comercială 

 

            PREŞEDINTE,                                                                                                                                   

         Dan Radu Ruşanu                                    
 
                          SECRETAR,                                                 
                               Iuliu Vida                                   
 
                 Consilier parlamentar 
                                                                                                                             Doina Leonte 
          
                  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 Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activităţii de transport 

a 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, trimis cu adresa nr. PLx 99/04.03.2004, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 

  
 
 

PREŞEDINTE, 

Dan Radu RUŞANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R  A  P  O  R  T     
asupra  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2004 privind 

unele măsuri de unificare a activităţii de transport a 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 conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 
modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, 
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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 
Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activităţii de transport a 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, trimis cu adresa nr. PLx 99/04.03.2004. 

 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.137/29.01.2004 al Consiliului Legislativ; 
  - Avizul nr. 127/11.03.2004 al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 
 - Avizul nr. PLx 99/17.03.2004 al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 
 - Avizul nr. 23/35/11.03.2004 al Comisiei pentru industrii şi servicii. 
 Proiectul de lege are ca obiect întreprinderea demersurilor necesare în vederea 
concesionării bunurilor aferente sistemului de transport produse petroliere prin conducte, care 
sunt bunuri de natura bunurilor publice de către Societatea Comercială "CONPET S.A." 
Ploieşti. De asemenea, se prevede că 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, acordat încheiat de Societatea Comercială "CONPET S.A." Ploieşti  cu 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
793/2002. 

       Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 
73 alin. (1) din Constituţie.  
            Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei 
au examinat acest proiect de Lege în şedinţa din data de 31 martie 2004. 
   La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 
51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: 

c) Ministerului Finanţelor Publice:  
- doamna Ileana Stoinea - consilier; 
- doamna Doina Drăghici - consilier. 

d) Ministerului Economiei şi Comerţului:  
- domnul Robert Neagoe - director general;    
- doamna Raluca Ghi oiu - expert. 

            La lucrări, au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 membri ai Comisiei. 
            În urma dezbaterii, Comisia, a hotărât, în unanimitate, ca proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activităţii de 
transport a 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, să fie supus spre dezbatere şi adoptare 
plenului Camerei Deputaţilor, cu următoarele amendamente admise:  
  
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţie Camera 
ă 

1 Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 35 din 
29 ianuarie 2004 privind unele 
măsuri de unificare a activităţii de 
transport a 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, adoptată 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 35 din 
29 ianuarie 2004 privind unele 
măsuri de unificare a activităţii 
de transport a ţiţeiului şi 
produselor petroliere, precum şi 
instituirea drepturilor cuvenite 
acţionarilor societăţilor 
comerciale deţinute public cu 
capital majoritar de stat, aflate în 
portofoliul Ministerului 

Pentru corelare 
cu articolul 2 
alin. (3). 

C.D. 
Decizional
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în temeiul art. 1 pct. II. 12 din 
Legea nr. 559/2003 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 
2004, cu următoarea modificare: 

Economiei şi Comerţului, 
adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 
12 din Legea nr. 559/2003 
privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 
2004. 
 
Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 
 

2 1. La articolul 2, alineatul (3) va 
avea următorul cuprins: 

"CONPET" S.A. Ploieşti 
îndeplineşte, în urma unificării 
activităţii, funcţia de 
transportator unic comun prin 
conducte a ţiţeiului şi produselor 
petroliere". 

Eliminat. 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 
 

S-a considerat 
că  textul 
ordonanţei este 
mai clar. 

C.D. 

"(3) Societatea Comercială 

 

            PREŞEDINTE,                                                                                                                                   

         Dan Radu Ruşanu                                    
 
                          SECRETAR,                                                 
                               Iuliu Vida                                   
 
                 Consilier parlamentar 
                                                                                                                             Doina Leonte 
          
                  Expert parlamentar 
                  Alina Hodivoianu 
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