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S.C. OIL TERMINAL S.A Constan�a 
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constan�a 
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 
Num�rul înregistr�rii la Oficiul Registrului Comer�ului: J13/512/1991 
Cod  de înregistrare fiscal�: 24110163 
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Eveniment important de raportat: Minuta Reuniunii Comitetului Interstatal privitoare la 
Compania de dezvoltare a proiectului de construc�ie a Oleoductului Pan-European, 
PEOP – Constan�a, sediul S.C. OIL TERMINAL S.A., 5 Iulie 2007 
 
 
Delega�ii Comitetului Interstatal privitoare la Compania de dezvoltare a proiectului de 
construc�ie a Oleoductului Pan-European, PEOP s-au întâlnit joi, 5 iulie 2007, ora 10:00, la 
sediul OIL TERMINAL S.A. Constan�a, la discu�ii premerg�toare Acordului de constituire a 
Companiei ce va dezvolta proiectul de construc�ie a oleoductului Pan-European, PEOP. 
 
În urma discu�iilor, Comitetul Interstatal a acceptat conceptul de act constitutiv al Companiei 
de dezvoltare a proiectului (CDP) prezentat de c�tre delega�ia croat�. În concordan�� cu 
acest concept, obiectul de activitate al CDP va include, în mod neexclusiv, promovarea �i 
dezvoltarea încrederii industriei �i consumatorilor în proiectul PEOP �i contactarea de 
furnizori de capital. 
 
Grupul permanent de lucru (GPL) va preg�ti varianta final� de act constitutiv a CDP pân� pe 
data de 15 august 2007. GPL va preg�ti �i trimite c�tre toate statele gazd� o scrisoare de 
invita�ie pentru nominalizarea companiilor care vor deveni ac�ionari ai CDP �i membri ai 
consiliului de supraveghere, pân� pe 20 iulie 2007. 
 



��rile gazd� vor nominaliza companiile �i membrii consiliului de supraveghere pân� pe 15 
august 2007 �i au drept obiectiv finalizarea �i adoptarea actului constitutiv al CDP �i a 
Acordului Interguvernamental pân� în luna noiembrie 2007. 
 
Domnul Viorel PALA�C�, Secretar de Stat în Ministerul Economiei �i Finan�elor, a declarat 
în cadrul conferin�ei de pres� care a urmat reuniunii c� România va desemna cel mai 
probabil companiile OIL TERMINAL �i CONPET ca reprezentan�i ai statului român în cadrul 
CDP. 
 
Urm�toarea �edin�� a Comitetului Interstatal va avea loc la Bruxelles, în partea a doua a lunii 
august 2007. 
 
 
 

Pre�edinte al Consiliului de Administra�ie, 
Mihai LUPU 

 


