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                                                  A  V  I  Z 

asupra propunerii legislative privind abrogarea Legii nr. 555/2004 privind 

unele măsuri pentru privatizarea 

 Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București 

 

 

 

              În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu 

propunerea legislativă privind abrogarea Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri 

pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București      

(Plx 236/2022), transmisă cu adresa nr. Pl-x 236 din 4 mai 2022, înregistrată sub              

nr. 4c-1/203 din  5 mai 2022.  

              Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă privind abrogarea Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru 

privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București, în şedinţa din 

2 mai 2022.  

               Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale   

art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

  Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au examinat 

propunerea legislativă menționată mai sus, în ședința din 30 mai 2022. 
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          Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea Legii nr. 555/2004 

privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. 

București. 

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea 

de motive, punctul de vedere al Consiliului Concurenței transmis cu adresa                    

nr. RG/ 3201 din 6 aprilie 2022, avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis cu 

adresa nr. 320 din 28 martie 2022, precum și avizul nefavorabil al Consiliului 

Economic și Social, transmis cu adresa nr. 1372 din 8 martie 2022.  

    Conform avizului Consiliului Economic și Social, se consideră că abrogarea 

legii care a stat la baza privatizării Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom - S.A. este 

imposibilă în contextul în care tranzacţia a avut efecte în economie, cu implicaţii care 

nu pot fi anulate.  
 
 

                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea negativă a propunerii legislative privind abrogarea Legii nr. 555/2004 

privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - 

S.A. București. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
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