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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 

 
 

 
 

București, 27 februarie  2018 
Nr.   4c-19 / 69   

 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 80/2017 pentru modificarea art. 8 

alin.(1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea 
unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere 

PLx. 14/2018 
 
 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru Afaceri Europene a fost 
sesizată, spre avizare în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 
privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2017 
pentru modificarea art. 8 alin.(1) din Legea nr. 360/2013 privind 
constituirea și menținerea unui nivel minim de rezrve de țiței și de 
produse petroliere, PLx. 14/2018, Camera Deputaţilor fiind cameră 
decizională. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 948 din  2017, a avizat 
favorabil ordonanța ce face obiectul propunerii de Lege de respingere, 
cu următoarele critici: 

- a considerat drept nemotivat actul, ca urmare a absenței justificării 
urgenței acestuia;  

- a considerat că transpunerea Directivei 2000/110/CE este 
deficitară, deoarece limitează dreptul de delegare la operatorii cu 
sediul în România.  

 
Senatul României, în calitate de primă Cameră decizională, a 

respins Ordonanța de urgență Nr.80/2017, (L473/2017), cu respectarea 
prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României, în ședința publică din 
data de 4 decembrie 2017. 
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Raportul comun al comisiilor Senatului sesizate precizează că, în 
dezbaterea în fond, acestea au avut în vedere depunerea și aprobarea 
între timp a  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin.(1) din Legea nr. 
360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve 
de țiței și de produse petroliere, PLx. 15/2018. 

 
Raportul comisiilor sesizate în fond ale Senatului României citează 

opinia Ministerului Energiei conform căruia: “începând cu data aprobării 
Ordonanței de urgență nr. 80/2017, Autoritatea Competentă Stocuri Țiței 
și Produse Petroliere nu a emis delegații ale obligațiilor de stocare în 
temeiul Legii nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel 
minim de rezerve de țiței și produse petroliere”. 
  
 Comisia pentru Afaceri Europene a constatat că ordonanța se referă 
la stabilirea unor condiții de înregistrare pe care, potrivit inițiatorului, ar 
trebui să le îndeplinească entitățile la care face referire.  
  
 Comisia pentru Afaceri Europene constată că modalitatea în care 
prevederile Directivei sunt interpretate în vederea aplicării sale sunt în 
strânsă legătură cu conținutul normei, asupra căruia nu are în atribuții să 
se pronunțe. Cu toate acestea, situația de lege ferenda de fapt și de drept 
impune soluția excluderii unei norme atunci când în dezbatere se află o 
alta cu același obiect (PLx-15/2018), asupra căreia Comisia pentru Afaceri 
Europene a fost sesizată simultan, cu aviz.   
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru Afaceri Europene a hotărât, în 
unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege de respingere a 
Ordonanței. 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Angel TÎLVĂR 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Redactat: Florin Alexandru. 




