
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Camera Deputaţilor 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind înfiinţarea unei Comisii de anchetă pentru verificarea modului în care Guvernul 

României şi compania Rompetrol S.A. au agreat şi au respectat angajamentele convenite 

prin memorandumul de înţelegere încheiat cu statul român în data de 15 februarie 2013 

şi s-a solicitat intrarea în insolvenţă în  data de 28 mai 2015 

 

 
 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

precum şi ale art. 73-78 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta Hotărâre. 

 

Art. l. - Se înfiinţează Comisia de anchetă pentru verificarea modului în care Guvernul 

României şi compania Rompetrol S.A. au agreat şi au respectat angajamentele convenite 

prin memorandumul de înţelegere încheiat cu statul român în data de 15 februarie 2013 

şi s-a solicitat intrarea în insolvenţă în  data de 28 mai 2015, cu următoarele obiective: 

a) Verificarea modului în care au apărut şi s-au stins, pe cale amiabilă, litigiile aflate 

pe rolul instanţelor de judecată dintre Ministerul Finanţelor Publice şi The 

Rompetrol Group N.V; 

b) Verificarea modului în care Guvernul României a stabilit echipa de negociere în 

numele statului român cu The Rompetrol Group N.V. şi deciziile luate de către 

instituţiile publice implicate, inclusiv modul în care O.P.S.P.I. şi-a îndeplinit obligaţiile 

legale de negociere a datoriei Rompetrol, în urma O.U.G. nr 45/2012.  

c) Verificarea  modului de calcul, a argumentelor prin care Guvernul României şi 

The Rompetrol Group N.V. au agreat ca pentru achiziţionarea de către Rompetrol 
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Group N.V a 26,69% din acţiunile emise de Rompetrol Rafinare Constanţa, suma 

achitată statului român să fie de 200 milioane dolari, inclusiv verificarea  modului în 

care Guvernul României şi The Rompetrol Group N.V. şi-au respectat obligaţiile 

privind licitaţia publică; 

d) Verificarea modului în care a fost elaborat şi aprobat Memorandumul, implicaţiile 

sale, inclusiv respectarea angajamentelor asumate de către Guvernul României şi de 

către The Rompetrol Group N.V., privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unui 

fond de investiţii în sectorul energetic sub forma unei societăţi pe acţiuni la care 

aportul The Rompetrol Group N.V. trebuia să fie de 150 milioane dolari SUA şi o cotă 

de participare la capital de 80%;  

e) Verificarea modului în care The Rompetrol Group N.V. şi-a respectat 

angajamentul de a demara investiţii de sute de milioane de dolari în construcţia unei 

centrale de cogenerare pe platforma rafinăriei Petromidia şi în extinderea reţelei de 

benzinării în România. 

f) Verificarea condiţiilor financiare în care The Rompetrol Group N.V. a solicitat 

aprobarea procedurilor privind declararea insolvenţei; 

g) Verificarea tuturor donaţiilor şi sponsorizărilor realizate de către The Rompetrol 

Group N.V. în perioada 2012-2015, precum şi verificarea îndeplinirii obligaţiilor 

fiscale; 

h) Verificarea implicaţiilor acordurilor încheiate între KazMunaiKaz şi Gazprom 

asupra angajamentelor asumate de către The Rompetrol Group N.V. 

   

  Art. 2. - (1) Comisia de anchetă va fi formată din nouă membri şi va fi condusă de 

un birou, compus din: preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar. 

(2) Componenţa nominală a Comisiei de anchetă şi cea a biroului său sunt prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - În condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei de anchetă se află în 

imposibilitatea de a participa la lucrări, grupul parlamentar care l-a propus va desemna 

un înlocuitor. 

Art. 4. - Convocarea şedinţelor Comisiei de anchetă se face cu cel puţin 24 de ore, 

înainte de data şi ora şedinţei stabilite, de către preşedintele acesteia sau, în lipsa 

acestuia, de către vicepreşedinte. 
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Art. 5. - (1) Pentru ca şedinţele Comisiei de anchetă să aibă loc este necesară 

prezenţa majorităţii membrilor acesteia. 

(2) Hotărârile Comisiei de anchetă se adoptă cu votul majorităţii membrilor acesteia. 

Votul este deschis. 

Art. 6. - (1) Organizarea şi funcţionarea Comisiei de anchetă sunt cuprinse în 

Regulamentul Camerei Deputaţilor şi într-un regulament propriu, elaborat şi prezentat 

Biroului Permanent, în termen de 5 zile de la constituirea acesteia. 

(2) Împiedicarea, în orice fel, a activităţii Comisiei de anchetă în îndeplinirea atribuţiilor 

sale se sancţionează potrivit legii penale. 

Art. 7. - (1) Comisia de anchetă este împuternicită să facă audieri şi să ceară 

autorităţilor şi instituţiilor publice, oricăror structuri de specialitate ale statului, altor 

entităţi publice sau private, precum şi cetăţenilor, să îi pună la dispoziţie date, informaţii 

şi materiale necesare şi utile pentru clarificarea obiectivelor Comisiei de anchetă. 

(2) Comisia de anchetă poate invita, pentru audieri şi explicaţii, orice persoană care 

poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea 

adevărului în domeniul care formează obiectivele anchetei. 

(3) La cererea Comisiei parlamentare de anchetă, orice persoană, care cunoaşte fapte 

sau împrejurări sau care deţine probe în legătură cu obiectul anchetei, este obligată să le 

aducă la cunoştinţă sau să le înfăţişeze la termenele stabilite. Instituţiile şi autorităţile 

publice a căror activitate are legătură cu obiectivele prevăzute la art. 1, dar şi cu alte 

aspecte legate de aceste obiective, sunt obligate, în condiţiile legii, să răspundă la 

solicitările Comisiei de anchetă în termenul stabilit de aceasta. 

(4) Când, pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări, este necesară întocmirea unor 

rapoarte de expertiză, Comisia de anchetă poate solicita efectuarea de expertize. 

(5) Dispoziţiile legale referitoare la invitarea, prezentarea şi ascultarea martorilor, 

precum şi cele privitoare la prezentarea şi predarea obiectelor ori înscrisurilor sau 

efectuarea expertizelor, se aplică în mod corespunzător. 

(6) Preşedintele Comisiei de anchetă atrage atenţia persoanei audiate că are obligaţia de 

a spune adevărul şi a nu ascunde nimic din ceea ce ştie, precizându-i că nerespectarea 

acestei obligaţii atrage răspunderea sa legală. 
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Art. 8. - (1) În activitatea sa, Comisia de anchetă va putea utiliza un grup de 

specialişti, fără drept de vot, desemnaţi după cum urmează: 

a) 1-2, de către grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor; 

b) 2 reprezentanţi ai societăţii civile. 

(2) În cadrul dezbaterilor pot interveni, potrivit prevederilor Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, pentru explicaţii tehnice, specialiştii utilizaţi de comisia de anchetă la 

elaborarea raportului său. 

Art. 9. - Lucrările Comisiei de anchetă sunt publice, cu excepţia cazului în care 

aceasta hotărăşte altfel. 

Art. 10. - (1) Constatările, concluziile şi propunerile Comisiei de anchetă vor face 

obiectul unui raport final, elaborat de toţi membrii acesteia, care va fi depus la Biroul 

permanent al Camerei Deputaţilor în termen de 60 de zile de la data înfiinţării şi 

aprobării componenţei Comisiei de anchetă de către Camera Deputaţilor. 

(2) După primirea raportului Comisiei de anchetă, Biroul permanent al Camerei 

Deputaţilor îl va comunica grupurilor parlamentare şi Comitetului liderilor 

parlamentari, în vederea înscrierii acestuia pe ordinea de zi şi a iniţierii procedurii de 

dezbatere parlamentară, în Plenul Camerei Deputaţilor, în condiţiile art. 78 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 (3) Raportul Comisiei de anchetă va fi supus dezbaterii Plenului Camerei Deputaţilor 

într-o şedinţă special organizată în acest scop. 

Art. 11. - Comisia de anchetă îşi încetează activitatea după ce plenul Camerei 

Deputaţilor s-a pronunţat asupra raportului supus dezbaterii. 

Art. 12. - Biroul  Permanent  al  Camerei  Deputaţilor  va  asigura  personalul  de 

specialitate şi logistica necesare realizării obiectivelor Comisiei de anchetă.  

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de ……………. 2015, cu 

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

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR  

Valeriu Ştefan ZGONEA 
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ANEXA 

Componenţa  

Comisiei de anchetă pentru pentru verificarea modului în care Guvernul României şi 

compania Rompetrol S.A. şi-au respectat angajamentele convenite prin memorandumul de 

înţelegere încheiat cu statul român în  data de 15 februarie 2013 şi s-a solicitat intrarea în 

insolvenţă în  data de 28 mai 2015 

 

 

 

Componenţa nominală a Biroului Comisiei de anchetă: 

Președinte:………………….. 

Vicepreședinte:……………………… 

Secretar:……………………………… 

 

Componenţa nominală a Comisiei de Anchetă 

1).Membru……………………… 

2).Membru……………………… 

3).Membru……………………… 

4).Membru……………………… 

5).Membru……………………… 

6).Membru……………………… 

 


