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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 05.06.2007 
                                                            Nr.23/141/2007 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

  

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  asupra propunerii legislative de 

modificare a  Legii nr. 238 din 07/06/2004, Legea petrolului, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr.535 din 15/06/2004, transmisă cu adresa nr. P.l.x 383 din 9 mai 

2007 şi înregistrată la comisie sub nr. 23/141/09.05.2007. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice, la fel cu legea asupra căreia intervine legislativ. 

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Camera decizională.  

      

 
      

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 

 
 
 
 

 

Administrator
Original
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                        PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

Bucureşti, 05.06.2007 
                          Nr.23/141/2007 

 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative de modificare a  Legii nr. 238 din 07/06/2004,  

Legea petrolului, publicată în Monitorul Oficial,  
Partea I nr.535 din 15/06/2004 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, cu propunerea legislativă de modificare a  Legii nr. 238 din 
07/06/2004, Legea petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 
15/06/2004, transmisă cu adresa nr. P.l.x 383 din 9 mai 2007 şi înregistrată la comisie 
sub nr. 23/141 din 09.05.2007. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, împrumutând caracterul legii asupra căreia intervine 
legislativ. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 3 mai 2007. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele 
observaţii şi propuneri conform avizului nr. 19/09.01.2007. 

Guvernul României, prin punctul său de vedere transmis cu adresa 
nr.301/02.02.2007,  nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Prin această propunere legislativă se propune abrogarea unor norme 
juridice din Legea petrolului nr. 238/2004, astfel: 

- dobândirea, prin vânzare – cumpărare, de către titularii de acorduri 
petroliere a dreptului de folosinţă asupra terenurilor necesare desfăşurării 
operaţiunilor petroliere – art.6 lit.a); 

- procedura de selectare a titularilor de acorduri petroliere – art.30, 
alin.(8); 

- transferul drepturilor dobândite şi a obligaţiilor asumate prin acordul 
petrolier – art.34; 

- stabilitatea acordurilor petroliere intrate în vigoare prin aprobarea 
acestora de către Guvern – art.61 alin. (1); 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi au avizat negativ propunerea legislativă. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea 
legislativă  în şedinţa din 28 mai 2007 şi au  hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea acesteia deoarece: 

- abrogarea prevederilor propuse limitează nejustificat acordul de voinţă 
al părţilor, precum şi atributele exercitării dreptului de proprietate; 

- de asemenea, ar deveni imposibilă orice concesionare a operaţiunilor 
petroliere pentru că rămân aplicabile norme lipsite de eficienţă prin abrogarea celor 
propuse de iniţiatori. 

La lucrări au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 23 de membri ai 
comisiei. 

Din partea ANRM au participat, ca invitaţi, dl. Bogdan Gabudeanu – 
preşedinte şi dl. Mihai German – director general adjunct. 

Potrivit prevederilor art.75 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                                            Aurelia Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Silvia Vlăsceanu 
Expert parlamentar, Viorica Petraşcu 
 


