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N O T Ă   D E   F U N D A M E N T A R E 
 

Secţiunea 1 
Titlul  actului normativ 

     Hotărârea Guvernului privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute 
de stat la Societatea Comercială Rompetrol Rafinare S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri - Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. 

Secţiunea a 2-a 
Motivele emiterii actului normativ 

 
 
1. Descrierea situaţiei actuale 
      La momentul adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2003 privind măsuri 
pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - 
S.A. Constanţa, societatea comercială avea, în totalitate, acţionari privaţi. 
     Modalitatea aleasă de legiuitor pentru reglementarea obligaţiilor bugetare restante ale 
societăţii la data de 30 septembrie 2003- reprezentând taxa pe valoarea adăugată, accize, 
contribuţia la Fondul special al drumurilor publice, precum şi majorările de întârziere, dobânzile, 
penalităţile şi penalităţile de întârziere- a fost aceea de anulare a acestora în schimbul emiterii 
de obligaţiuni ale societăţii care să fie subscrise de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice. 
     Prin semnarea convenţiei de emisiune din data de 05 decembrie 2003 cu S.C. Rompetrol 
Rafinare S.A., statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, a subscris obligaţiuni emise de societate 
în valoare totală de 2.177.699.871,86 lei. Scadenţa pentru răscumpărea obligaţiunilor a fost 
stabilită pentru data de 30 septembrie 2010.  
     În data de 30 septembrie 2010, Adunarea generală extraordinară a acţionarilor S.C. 
Rompetrol Rafinare S.A. a aprobat hotărârea nr. 29, prin care a decis majorarea capitalului 
social al societăţii cu suma de 1.971.500.905,30 lei, emiterea de noi acţiuni şi atribuirea 
acestora, în mod direct, către stat, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice. 
     Statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, a formulat cerere de intervenţie împotriva intenţiei 
S.C. Rompetrol Rafinare S.A. de înscriere în registrul comerţului a Hotărârii Adunării generale 
extraordinare a acţionarilor nr.29 din 30 septembrie 2010. Procedând în acest fel, s-a urmărit ca 
această hotărâre să nu îşi producă efectele, iar statul să nu fie considerat acţionar al S.C. 
Rompetrol Rafinare S.A.. 
     După pronunţarea instanţei de judecată, în dosarul nr.13141/118/2010, S.C. Rompetrol 
Rafinare S.A. s-a adresat Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a solicitat înregistrarea 
Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor nr.29 din 30 septembrie 2010. 
     Prin rezoluţia nr.15314 din 15 iulie 2011, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a admis 
cererea de înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor nr.29 din 30 
septembrie 2010 şi, în consecinţă, a dispus înregistrarea calităţii statului, reprezentat prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de acţionar la S.C. Rompetrol Rafinare S.A.. 
     Ca atare, în prezent, potrivit înregistrărilor existente la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, deţine 44,6959% dintr-un număr total de 
44.109.205.736 acţiuni emise de către S.C. Rompetrol Rafinare S.A.. Diferenţa de acţiuni este 
deţinută, într-un procent de 43,7415%, de către The Rompetrol Group N.V. Amsterdam NLD şi, 
într-un procent de 12,8136%, de către alţi acţionari. 
     După înregistrarea calităţii statului de acţionar la S.C. Rompetrol Rafinare S.A., reprezentanţii 
societăţii au comunicat Ministerului Finanţelor Publice dorinţa acestora de a avea o bună 
colaborare. În acest sens, reprezentanţii S.C. Rompetrol Rafinare S.A. şi-au manifestat 
încrederea că statul, în exercitarea calităţii sale de acţionar, va acţiona cu bună-credinţă şi în 
conformitate cu legea, în interesul societăţii şi în interesul comun al tuturor acţionarilor. De 
asemenea, s-a menţionat că o participare a statului la organizarea şi funcţionarea societăţii sunt 
imperative pentru aceasta. 
     Din aceste considerente, atunci când au existat convocări ale S.C. Rompetrol Rafinare S.A. 
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pentru a participa la adunările generale ale acţionarilor, Ministerul Finanţelor Publice a participat 
şi votat în cadrul lor. 
     Menţionăm că luarea deciziilor de vot la nivelul Ministerului Finanţelor Publice a întâmpinat, 
uneori, dificultăţi, datorită faptului că ministerul nu are atribuţii specifice în domeniul de activitate 
al societăţii. 
     În altă ordine de idei, precizăm că, în urma şedinţei Adunării generale extraordinare a 
acţionarilor S.C. Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 noiembrie 2011, s-a aprobat majorarea 
componenţei numerice a Consiliului de Administraţie al societăţii, de la un număr de trei membri 
la un număr de cinci membri. În acest fel, s-a deschis posibilitatea ca statul să facă demersurile 
legale de propunere a unor administratori. 
     Având în vedere, pe de o parte, faptul că Ministerul Finanţelor Publice nu dispune de 
personal de specialitate în domeniul de activitate al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. şi, pe de altă 
parte, atribuţiile specifice ale Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în privinţa 
derulării activităţilor legate de exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi 
companiile naţionale şi la celelalte societăţi comerciale din portofoliul său şi, în special, pe 
experienţa actuală rezultată din exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţi cu acelaşi 
obiect de activitate ca al S.C. Rompetrol Rafinare S.A., respectiv OMV Petrom S.A., se impune 
transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la S.C. Rompetrol 
Rafinare S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri- Oficiul Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie. Nu în ultimul rând, o asemenea transmitere a dreptului de 
administrare a acţiunilor îşi găseşte fundamentul şi în calitatea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri de autoritate publică centrală care aplică strategia şi 
Programul de guvernare în domeniul industriei, energiei şi comerţului. 
     Menţionăm că, anterior promovării acestei hotărâri, Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri şi-a manifestat acordul pentru preluarea de la Ministerul Finanţelor Publice a 
dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială Rompetrol 
Rafinare S.A.. 
     Până la soluţionarea litigiilor de pe rolul instanţelor judiciare, instituţiile şi persoanele 
desemnate de Guvern în acest scop vor continua negocierile cu reprezentanţii societăţii, ai The 
Rompetrol Group şi ai KazMunayGas pentru identificarea unei modalităţi de soluţionare a 
diferendului rezultat din interpretarea diferită a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2003. 
 
2. Schimbări preconizate 
     Prin promovarea prezentului proiect şi preluarea administrării acţiunilor deţinute de stat la 
S.C. Rompetrol Rafinare S.A. de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri- 
Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, se va realiza o mai bună exercitare a 
calităţii de acţionar al statului, în principal datorită experienţei acumulate de instituţia care preia 
acest drept de administrare la alte societăţi comerciale cu acelaşi obiect de activitate şi alt obiect 
de activitate, la care statul avea calitatea de acţionar.      
 
3. Alte informaţii  
      

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al actului normativ 

 
 
1. Impactul macroeconomic 

Actul normativ nu se referă la acest subiect.   
                     

 
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 
  Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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 2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
                            

 
3. Impactul social 
     Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
 
 
4. Impactul asupra mediului 
    Actul normativ nu se referă la acest subiect.  
                   
5. Alte informaţii  

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 

Actul normativ nu se referă la acest subiect.    
                            

Secţiunea a 5-a 
Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
 
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ: 
     a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 
vigoare a actului normativ: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect.  
 
     b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii 

Actul normativ nu se referă la acest subiect.  
   

 
2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare 
 

Actul normativ nu se referă la acest subiect.  
 

 
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare      

Actul normativ nu se referă la acest subiect.  
 

 
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a  Uniunii Europene  

 
Actul normativ nu se referă la acest subiect.  

  
 
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect.  
        

6. Alte informaţii 



4 
 

 
 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii  neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
                    

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de  obiectul proiectului de act 
normativ 
Actul normativ nu se referă la acest subiect.   
 

 
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 
actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect.                        
 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 
     Actul normativ nu se referă la acest subiect.  
 
5. Informaţii privind avizarea de către:  

   a) Consiliul Legislativ                                               
    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
    c) Consiliul Economic şi Social 
    d) Consiliul Concurenţei 
    e) Curtea de Conturi  
 
Proiectul de act normativ trebuie avizat de către Consiliul Legislativ. 
 

6. Alte informaţii      

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ 

 
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ  
     Au fost respectate dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională.  
 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii  
cetăţenilor sau diversităţii biologice 

 
Actul normativ nu se referă la acest subiect.  

 
3.  Alte informaţii   
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Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

 
 
1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale, înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente 
  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
 
 
2. Alte informaţii 

                      
 
Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a 

Guvernului privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute 
de stat la Societatea Comercială Rompetrol Rafinare S.A. către Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie. 
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