
 

 

 

 

PROIECT DE ACT ADITIONAL 

LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC PETROLEXPORTIMPORT SA 

 

 

 

 Consiliul de Administraţie al SC Petrolexportimport SA, prin hotărârea din 

data de 20.03.2007, propune modificarea Actului constitutiv al societăţii astfel: 

 

 Art.9. : 

- se denomineaza capitalul social 

  

Art.10. : 

 - se denomineaza capitalul social 

  

Art. 10.1. : 

 - se denomineaza capitalul social 

 

Art.10.2.  

- se denomineaza capitalul social 

  

Art.14 se completează cu un nou aliniat cu următorul conţinut: 

 La plata dividendelor către acţionari, societatea are dreptul să-şi deducă 

din sumele cuvenite ca dividende  cheltuielile ocazionate de efectuarea plăţii 

acestora dacă plata se face prin virament, mandat poştal sau orice altă 

modalitate decât plata prin casierie şi care comportă derogări de la regula 

caracterului cherabil al plăţii. 
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Art.18 partea introductivă se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 Adunarea Generală a Acţionarilor. Atribuţii. 

 Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii. 

 Adunarea Generală poate fi ordinară şi extraordinară. 

 Adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor se convoacă şi 

funcţionează conform prevederilor legii societăţilor comerciale. Atribuţiile 

acestora sunt cele prevazute de actele normative. 

 Adunările generale ale acţionarilor iau hotărâri cu respectarea legislaţiei 

române, iar hotărârile adoptate ca şi prezentul act constitutiv sunt obligatorii 

pentru toţi acţionarii  de la momentul dobândirii acţiunilor. De asemenea, 

hotărârile adunărilor generale sunt obligatorii pentru toţi acţionarii absenţi sau 

nereprezentaţi. 

  

Art.18 lit. b) şi c) se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

 b) să aleagă şi să revoce administratorii şi să numească Preşedintele 

Consiliului de Administraţie. 

 c) să aleagă şi să revoce auditorii. 

  

Art.19 se completeaza cu dispozitiile art. 113 din Legea societatilor 

comerciale. 

  

Art. 20 se modifică astfel: 

 Lit. e) devine litera f)  

 Lit. f) se revoca 

 Lit. i) se revocă 

  

Art. 21 se revocă. 

  

Art. 22 se revocă. 

  

Art. 23 se revocă. 
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Art.24. se modifică în totalitate şi se completează după cum urmează: 

Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de 

Administraţie, compus din 3 membri aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor pe 

o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. 

 

Membrii Consiliului de Administraţie pot fi cetăţeni români sau străini, acţionari 

sau neacţionari. 

 

Consiliul de Administraţie este condus de Preşedinte, iar în lipsa acestuia de către 

unul dintre administratori, delegat de preşedinte să exercite atribuţiile sale. 

 

Orice membru al Consiliului de Administraţie poate da împuternicire scrisă altui 

membru ca să-l reprezinte, votând în locul său. 

 

Consiliul de Administraţie se întruneşte la sediul societăţii sau într-un loc stabilit, 

ori de câte ori este nevoie, de regulă lunar, la convocarea oricărui administrator 

şi se constituie valabil daca sunt prezenţi cel puţin 2 din membrii consiliului. 

 

Deciziile în Consiliul de Administraţie se iau cu majoritate absolută a membrilor 

prezenţi. In lipsa Preşedintelui, sau a unei împuterniciri date de acesta unui alt 

membru, deciziile se iau prin consens. 

 

Consiliul de Administraţie va delega unele din atribuţiile de conducere şi 

reprezentare, cu excepţia celor pentru care legea prevede interdicţia de delegare, 

către un Director general, în condiţiile reglementărilor în vigoare. 

 

Consiliul de Administraţie hotărăşte numirea şi remuneraţia Directorului general 

şi îi stabileşte competenţele şi sarcinile pe care le are de îndeplinit.  

 

Directorul general al societăţii va fi unul din membrii Consiliului de Administraţie. 
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Art. 25  se completeaza cu un nou aliniat: 

In caz de vacanţă a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalţi 

administratori procedează la numirea unui administrator provizoriu până la 

convocarea adunării generale a acţionarilor. 

 

Art. 26 se completează cu un nou aliniat: 

Fiecare dintre administratorii şi Directorul general ai societăţii trebuie să 

îndeplinească, pe lângă cerinţele impuse de lege pentru a fi numit în această 

funcţie şi următoarele condiţii speciale: 

• Sa accepte în mod expres numirea în funcţia de administrator sau Director 

general, după caz; 

• Să încheie pentru întreaga durată a mandatului încredinţat, pentru fiecare 

exerciţiu financiar, un contract de asigurare profesională cu societatea de 

asigurări pe care o va considera de cuviinţă şi să depună la sediul societăţii 

copia certificată conform cu originalul a poliţei de asigurare. Cuantumul 

sumei asigurate va fi stabilit prin hotărâre a Adunării Generale a 

Acţionarilor. 

 

Art. 27 va avea următorul conţinut: 

 

Atributiile Consiliului de Administratie sunt cele prevazute de art. 142 din Legea 

31/1990 precum si: 

 

a) stabilirea atribuţiilor şi competenţelor ce revin personalului societăţii si 

numirea directorilor executivi; 

b) aprobarea contractării de credite de la instituţiile bancare sau nebancare 

pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii; 

c) încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să 

închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunurile aflate în 

patrimoniul societăţii, în condiţiile legii. Dacă valoarea acestora depăşeşte, 

la data încheierii actului juridic, valoarea prevăzută de lege încheierea 

acestora se face numai cu aprobarea prealabilă a adunării generale 
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extraordinare, hotărârea urmând a fi luată în condiţiile prevăzute de art. 

115 din Legea nr. 31/1990, republicată. 

d) aprobă declasarea, scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe; 

e) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societătii; 

f) aprobă regulamentul de ordine interioară al societăţii şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare. 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii ce ţin de administrarea societăţii precum şi 

orice alte atribuţii stabilite de lege, actul constitutiv şi de adunările 

generale ale actionarilor. 

 

Obligaţiile şi răspunderea administratorilor şi ale Directorului general căruia I 

s-au delegat competenţe sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la 

mandat, de legislaţia în materie şi de prezentul act constitutiv. 

 

 

Art.28  va avea următorul conţinut: 

Preşedintele Consiliului de Administraţie este reprezentantul legal şi general al 

societăţii în raporturile acesteia cu terţii. Prin decizii ale Preşedintelui Consiliului 

de Administraţie depuse şi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, 

acesta va transmite în tot sau în parte, după cum va considera de cuviinţă şi 

după cum va fi admisibil, dreptul de conducere şi de reprezentare a societăţii 

unor terţe persoane, desemnate dintre administratori sau Directorului general, 

după caz. 

 

Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie va fi formată din 

administratori neexecutivi. Membri neexecutivi ai consiliului de administraţie sunt 

cei care nu au fost numiţi în funcţia de Director general. 

 

Consiliul de Administraţie va putea crea un comitet consultativ de audit format 

din doi membri ai Consiliului, însărcinat cu desfăşurarea de investigaţii şi cu 

elaborarea de recomandări pentru Consiliu în acest domeniu. Comitetul de audit 

va înainta Consiliului cel puţin un raport anual asupra activităţii lui. 
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La fiecare dintre întrunirile Consiliului de Administraţie, Directorul genearal va 

prezenta rapoarte scrise despre operaţiunile pe care le-a executat în perioada 

precedentă şi va formula propuneri concrete pentru soluţionarea propunerilor 

apărute. 

 

Art.29 se completează astfel: 

Gestiunea societăţii este controlată de către auditorul intern şi de către cel 

financiar, potrivit legii. 

 

Art.30. va avea următorul conţinut: 

Desemnarea auditorului financiar se va face de către Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor, pe o durată de 3 ani, cu posibilitate de prelungire, la 

propunerea Consiliului de Administraţie. Raporturile specifice dintre societate şi 

auditor vor fi reglementate prin contractul de prestări servicii ce va fi încheiat 

între cele două părţi. 

 

Auditorul intern va fi desemnat de către Consiliul de Administraţie, în condiţiile 

legii. 

 

Art. 34 se modifică astfel: 

 

Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii: 

 

• imposibilitatea realizării obiectului de activitate; 

• falimentul; 

• pierderea unei jumătăţi din capitalul social după ce s-a consumat fondul 

de rezervă, dacă Adunarea Generală a Acţionarilor nu decide completarea 

capitalului sau reducerea acestuia la suma rămasă; 
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• numărul de acţionari va fi redus sub numărul minim legal, pentru o 

perioadă mai mare decât cea permisă de legea în vigoare; 

• când capitalul social se reduce sub minimul legal; 

• hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 

Restul articolelor se renumeroteaza. 

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 

OVIDIU POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


