
EXPUNERE DE MOTIVE

la legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.172/2002
privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Naţională a

Petrolului PETROM – S.A.

În anul 2002, s-a iniţiat, cu respectarea programului de privatizare convenit cu
Banca Mondială, cuprins în Scrisoarea de Politici aprobată de Guvernul României,
procesul de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului “PETROM”- S.A.

Dată fiind importanţa Societăţii Naţionale  a Petrolului “PETROM” –S.A.
pentru coordonarea procesului de privatizare a acestei societăţi, prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.172/2002 se instituie o Comisie specială de privatizare.
Comisia de privatizare va beneficia de sprijinul unui consultant, selectat în
condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării şi ale Hotărârii Guvernului nr.577/2002 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.88/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.137/2002, şi va
analiza toate metodele de privatizare aplicabile, inclusiv posibilitatea vânzării unui
pachet de 51% din acţiunile Societăţii Naţionale a Petrolului “PETROM” – S.A.

Subliniind importanţa naţională a Societăţii Naţionale a Petrolului
“PETROM” – S.A.,  Comisia de privatizare este formată din ministrul industriei şi
resurselor, în calitate de preşedinte, secretari de stat ai unor ministere direct
implicate în acest proces, precum şi din şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi
Privatizării în Industrie şi directorul general al Societăţii Naţionale a Petrolului
“PETROM” – S.A., şi va monitoriza întreaga activitate de privatizare a societăţii.

Această Comisie va avea, în principal, următoarele atribuţii: coordonarea
activităţii comisiei de evaluare şi selectare a consultantului; avizarea şi înaintarea,
spre adoptare, a proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea
prevederilor contractului de consultanţă; avizarea raportului final al îndeplinirii
serviciilor de consultanţă în activitatea de consultanţă; avizarea şi înaintarea, spre
aprobare, a proiectului de hotărâre a Guvernului privind strategia de privatizare;
avizarea şi înaintarea, spre adoptare, a proiectului de hotărâre a Guvernului privind
finalizarea procesului de privatizare şi aprobarea prevederilor contractului de
privatizare; întreprinderea oricăror alte măsuri operative ce se impun pe parcursul
derulării procesului de privatizare.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul a adoptat Legea pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.172/2002 privind constituirea
Comisiei de privatizare la Societatea Naţională a Petrolului “PETROM” –S.A.
.
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