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  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
abrogarea Legii nr. 555/ din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea 
Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom”– S.A. Bucureşti şi rezilierea contractului de 
privatizare referitor la achiziţionarea de acţiuni ale  Societăţii Naţionale a Petrolului 
“Petrom“– S.A, nr.5/2004, încheiat de Ministerul Economiei şi Comerţului, prin 
Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător şi 
OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător, transmis cu adresa nr. 
PLx.895 din 17 decembrie 2007 şi înregistrată la comisie cu nr.4c-3/395 din 18 
decembrie 2007. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
  

 

      

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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RAPORT   
 

asupra proiectului de Lege pentru abrogarea Legii nr. 555/ din 02.12.2004 
privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului 

“Petrom”– S.A. Bucureşti şi rezilierea contractului de privatizare referitor la 
achiziţionarea de acţiuni ale  Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom“– S.A, 

nr.5/2004, încheiat de Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător şi 

OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, 
cu proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr. 555/ din 02.12.2004 privind unele 
măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom”– S.A. Bucureşti 
şi rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziţionarea de acţiuni ale  
Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom“– S.A, nr.5/2004, încheiat de Ministerul 
Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie, în calitate de Vânzător şi OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de 
Cumpărător, transmis cu adresa nr. PLx.895 din 17 decembrie 2007 şi înregistrată la 
comisie cu nr.4c-3/395 din 18 decembrie 2007. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege  
în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 
           Guvernul României prin punctul său de vedere transmis cu adresa 
nr.1524/22.06.2007, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  

Propunerea legislativă are ca obiect abrogarea Legii nr. 555/ din 02.12.2004 
privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom”– 
S.A. Bucureşti şi rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziţionarea de 
acţiuni ale  Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom“– S.A, încheiat de Ministerul 
Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie, în calitate de Vânzător şi OMV Aktiengesellschaft Austria. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat negativ proiectul de lege, 
aviz transmis cu adresa nr. Plx. 895  din 06.02.2008. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a avizat negativ, 
proiectul de lege, aviz transmis cu adresa nr. 21/353 din 05.02.2008. 
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Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci a avizat negativ proiectul de lege, aviz 
transmis cu adresa nr. 22/696/05.03.2009. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut proiectul de Lege menţionat mai sus în 
şedinţa din data de  11.09.2013. La lucrările comisiei au fost prezenţi 30 de deputaţi 
din totalul de 32 de deputaţi membri ai comisiei.                                                                             

  În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere transmise de comisiile avizatoare 
şi de Guvern, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului 
Camerei Deputaţilor  respingerea acestui proiect de lege, considerând că dispoziţiile 
actului normativ menţionat, propuse spre abrogare, constituie o “transpunere“ a 
clauzelor Contractului în dreptul românesc, ”legiferând” drepturile care deja fuseseră 
stabilite în favoarea cumpărătorului prin textul convenţiei părţilor. 

Potrivit clauzei 3.1.1(a) din Contract, “adoptarea şi publicarea în Monitorul 
Oficial al României a actului normativ de ratificare într-o formă care să reflecte 
acordul părţilor conform prezentului contract“ a constituit o “condiţie de pre-
finalizare“ a contractului. 

Pe cale de consecinţă, membrii comisiei au apreciat că abrogarea legii şi 
rezilierea unilaterală a Contractului constituie o denunţare unilaterală a contractului 
care duce la angajarea răspunderii vânzătorului. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională. 

 
 
 

  
                    PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR, 
      
                     Iulian Iancu                                                    Radu-Bogdan Ţîmpău 
 

 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
   Viorica Petraşcu 
Consilier parlamentar, 
     Silvia Vlăsceanu 
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