
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat 

între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la 

Bucureşti la 15 februarie 2013 

 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

Art. 1. – Se aprobă Memorandumul de înţelegere încheiat între 

statul român, în calitate de proprietar al acţiunilor deţinute în cadrul  

S.C. „Rompetrol Rafinare” – S.A. (Societatea) şi administrate prin 

Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi The 

Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013, 

denumit, în continuare, Memorandumul, prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta lege. 

 

Art. 2. – (1) Se mandatează Ministerul Finanţelor Publice să 

îndeplinească toate procedurile legale necesare pentru stingerea tuturor 
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litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare 

a prezentei legi al căror obiect este în strânsă legătură cu modalitatea de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2003 

privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale 

Societăţii Comerciale „Rompetrol Rafinare” – S.A. Constanţa, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 89/2005, inclusiv a litigiului ce formează 

obiectul Dosarului nr. 14404/118/2010 aflat pe rolul Curţii de Apel 

Constanţa. 

(2) Se mandatează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală să 

ridice măsurile asigurătorii/executorii instituite, în termen de 7 zile de la 

stingerea tuturor litigiilor prevăzute la alin. (1). 

 

Art. 3. – Se mandatează Ministerul Economiei, prin Oficiul 

Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie sau orice entitate 

succesoare legală a acestuia, să iniţieze procedurile pentru valorificarea 

participaţiei statului român în societate, în condiţiile prevăzute de 

Memorandum, cu respectarea prevederilor 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, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2003, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 89/2005. 

 

Art. 4. – Guvernul României va stabili şi va aproba măsurile 

necesare pentru punerea în aplicare a Memorandumului prevăzut la  

art. 1, precum şi ale prevederilor prezentei legi. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 18 septembrie 2013, în condiţiile art. 77 alin. (2),  

cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată. 

 
 

 
PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

Valeriu  Ştefan  Zgonea 


