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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic 

 
             
 

 Comisia pentru industrii si 
servicii 

 

Bucureşti, 01.03.2021                                                                                    
 
 
 
 
BIROUL PERMANENT  AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun înlocuitor asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii petrolului nr.238/2004, trimis Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia 

pentru industrii şi servicii pentru examinare pe fond, cu adresa nr.PL-x.163 din data de 27 aprilie 

2020. 

 

 

 

   PREŞEDINTE,                                                            PREŞEDINT 

                George - Catalin STÂNGĂ                                              Bende  SÁNDOR 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 
Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic 
 

4c-8/105/2021 
         
 

 Comisia pentru industrii si 
servicii 

 
4c-3/124/2020 

Bucureşti, 01.03.2021                                                                                     
 
 

RAPORT  COMUN ÎNLOCUITOR 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 
 

          În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 
și  Comisia pentru industrii şi servicii  au fost sesizate, spre dezbatere în fond în procedură de 
urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004, trimis cu adresa nr. 
PLx.163 din data de 27 aprilie 2020 şi înregistrat la Comisia pentru mediu si echilibru ecologic 
cu nr. 4c-8/ 262 din 28 aprilie 2020 respectiv cu  nr. 4c-3/124 din 28 aprilie 2020 la Comisia 
pentru insdustrii si servicii . 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de Lege în 
forma inițială, în condițiile art. 115 alin.(5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ, prin adresa nr.88/10.02.2020. 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat favorabil actul normativ, prin adresa 
nr.20/26.02.2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2020, intervenţiile legislative vizând transpunerea ultimului paragraf al art.2 
alin.(2) din Directiva nr.94/22/CE privind condiţiile de acordare şi folosire a autorizaţiilor de 
prospectare, explorare şi extracţie a hidrocarburilor, publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene nr.L 164 din 30 iunie 1994. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 și ale art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile sesizate în fond au 
examinat proiectul de lege, sus menţionat, în şedințe separate. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 
5 mai 2020. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 de deputaţi din totalul de 22 de deputaţi 
membri ai comisiei. 

Membrii Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic au examinat proiectul de lege in 
sedinta din data de 26 mai 2020. Membrii Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic au fost 
prezenți la sedinta conform listei de prezență. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 
comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot impotriva), să propună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004, cu amendamente admise. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

*         * 

* 

 În temeiul articolului 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare , în ședința din data de 14.07.2020, plenul Camerei 

Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisiile sesizate în fond. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile sesizate în fond au examinat 

proiectul de lege, sus menţionat, în şedinţa comună în data de 23 februarie 2021. 

 Membrii Comisiei pentru industrii si servici au participat la dezbateri conform listei de 

prezență. Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au participat la dezbateri conform 

listei de prezență.  

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât cu 

majoritate  de voturi  (1 vot împotrivă și 1 abținere) să propună Plenului Camerei adoptarea 

proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2020 

pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 în forma adoptată de Senat, 

cu amendamente respinse prevăzute în anexa care face parte din prezentul raport.  
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 La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 

55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

domnul Virgil Popescu, ministrul  Energiei.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare.  

 În conformitate cu art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 91 alin. (9) pct. 1 

din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,  cu modificările și completările ulterioare, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 Prezentul raport înlocuiește integral raportul comun 4c-8/262/2020, 4c-3/124/2020 din 

26.05.2020. 

 

 

 

             PREŞEDINTE,                                                                             PREŞEDINTE,                     

         George Catălin Stângă                                                                       Bende Sándor 

 

        
             SECRETAR,                                                                                  SECRETAR,  
     Bogdan-Alexandru  Bola                                                             Oana-Marciana OZMEN 
                                                                                                                                                                            
 
 
 

 
                                                

Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc                                                             Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 
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Anexă                              

  

Nr. 
crt. 

A M E N D A M E N T E  R E S P I N S E 
 
 

Text adoptat de Senat Amendamente respinse/autor 
Motivarea 

susţinerii/motivarea 
respingerii 

Cameră decizională 

1.  - La articolul I, după punctul 1 se 
introduc două noi puncte, pct. 11 
și 12, cu următorul cuprins: 
„11. După articolul 6 se introduce 
un nou articol, art. 61, cu 
următorul cuprins: 
«Art. 61 - Pentru prospecțiuni 
geologice și geofizice care nu 
presupun construcții de suprafață 
sau subterane și impun obținerea 
unui drept real de folosință, se 
instituie, în favoarea titularului de 
acorduri și/sau permise, un drept 
de servitute legală, cu obligarea 
titularului de acorduri și/sau 
permise la plata despăgubirilor 
conform prevederilor art. 10 alin. 
(2). » 

Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

 

 Camera Deputaţilor 

2.  „12. La articolul 7, aliniatele (1)-(3) 
se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
«Art. 7 - (1) Asupra terenurilor, 
altele decât cele declarate de utilitate 
publică, necesare accesului în 

 Camera Deputaţilor 
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perimetrele de explorare sau 
exploatare și asupra terenurilor , 
altele decât cele declarate de 
utilitate publică, necesare 
operațiunilor petroliere de 
explorare și c ercetare prin 
achiziție de date geofizice și 
geologice, fără edificarea de 
construcții, se instituie, în favoarea 
titularului de acorduri și/sau 
permise, un drept de servitute 
legală, cu obligarea titularului de 
acorduri și/sau permise la plata 
despăgubirilor conform 
prevederilor art. 10 alin. (2) sau, 
în cazul unei operațiuni anuale, a 
unei rente, conform alin.(2) al 
prezentului articol. 
 
Autor: deputat Adnagi Slavoliub 
 
 
(2) Exercitarea dreptului de servitute 
legală stabilit potrivit prevederilor 
alin. (1) se face contra plății 
despăgubirilor sau a unei rente 
anuale, după caz, către utilizatorii 
sau proprietarii terenurilor afectate 
de acesta, pe baza convenției 
încheiate între părți cu respectarea 
prevederilor legale, în termen de 60 
de zile de la comunicarea către 
proprietarii de terenuri a unei 
notificări scrise din partea titularilor 
de acorduri şi/sau permise. 

Autor: deputat Adnagi Slavoliub 
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(3) În cazul în care părţile nu ajung 
la un acord de voinţă în termenul 
prevăzut la alin. (2), stabilirea 
cuantumului rentei sau 
despăgubirii se va face de către 
instanţă, în condiţiile legii. »” 
 

Autor: deputat Adnagi Slavoliub 
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