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                                                  AVIZ 
asupra  propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea  
Societăţii Naţionale a Petrolului “ Petrom“- S.A. Bucureşti, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004 
      
               În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri 
pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom“ - S.A. 
Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004, 
trimisă cu adresa nr.Pl.X 384 din 9 mai 2007,  înregistrată cu nr. 31/594 din 
10.05. 2007.  
              Senatul, în calitate de  primă Cameră sesizată, a respins 
propunerea legislativă  mai sus menţionată, în şedinţa din 3 mai 2007. 

    În conformitate cu dispoziţiile art.75 din Constituţia României, 
republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  
             Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă  menţionată mai sus, în 
şedinţa din  21 mai 2007. 
      Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă 
avizării, expunerea de motive, punctul de vedere al Guvernului, transmis cu 
adresa nr.299 din 02.02 2007, prin care nu susţine adoptarea acestei 
iniţiative legislative în forma prezentată  şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ nr.32 din 9.01.2007.  
                Cu acest prilej, membrii Comisiei au constatat că obiectul 
iniţiativei legislative este modificarea Legii nr.555/2004 privind unele 
măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom“ - S.A. 
Bucureşti, în sensul îmbunătăţirii condiţiilor de privatizare a acestei societăţi 
naţionale, prin stabilirea unui termen maxim de 90 de zile  pentru 
renegocierea  contractului de privatizare, a nivelului redevenţei între 90-95 
%, precum şi prin păstrarea  acţiunii de aur la OMV-Petrom de către statul 
român. Din analiza dispoziţiilor propuse pentru a fi modificate şi ale 
articolelor propuse  a fi abrogate din Legea nr.555/2005, corelate cu 
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prevederile Contractului de privatizare a SNP ”Petrom”S.A., reiese că aceste 
dispoziţii legale consacră în legislaţia română o serie de clauze ale 
contractului de privatizare, aşa cum sunt, de  pildă  cauzele: 3.1.1 lit.a), 1.2, 
2.5.2,3.6.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3  şi  altele precizate în contract. 
                 Dat fiind că prin prevederile art.3, Legea nr.555/2004 „ aprobă 
contractul de privatizare” şi că la data adoptării legii, acest contract era 
„secret”, celelalte dispoziţii ale actului normativ menţionat, inclusiv cele 
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.  
                 De altfel, 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 prefinalizare” a contractului. 
                 Pe cale de consecinţă, rezultă că modificarea obiectului de 
reglementare al legii, în sensul renegocierii contractului şi abrogarea  
dispoziţiilor legale menţionate constituie o modificare unilaterală a 
contractului care duce la angajarea răspunderii vânzătorului pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor asumate. Mai mult, aşa cum se cunoaşte, în cazul 
contractelor sinalagmatice, renegocierea clauzelor trebuie să fie o iniţiativă 
comună a părţilor. 

      În urma dezbaterilor Comisia, în unanimitate, a hotărât avizarea 
negativă a propunerii legislative . 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
                  PREŞEDINTE, SECRETAR,  
                  Sergiu Andon George Băeşu 
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