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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 

 
 

București, 27 februarie 2018 
Nr.   4c-19 / 70 

 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 

alin.(1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea 
unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere 

PLx. 15/2018 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru Afaceri Europene a fost 
sesizată, spre avizare în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2017 pentru 
modificarea art. 8 alin.(1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și 
menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere, 
PLx. 15/2018, Camera Deputaţilor fiind cameră decizională. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1013 din 22.11.2017, a avizat 
favorabil propunerea de lege, menționând faptul că nu a preluat 
criticile sale aduse formei anterioare actului, (prin avizul Consiliului 
Legislativ nr. 948/2017). Acestea au fost: 

- a considerat drept nemotivat actul, ca urmare a absenței justificării 
urgenței acestuia;  

- a considerat că transpunerea Directivei 2000/110/CE este 
deficitară, deoarece limitează dreptul de delegare la operatorii cu 
sediul în România.  

 
 Consiliul Legislativ a reiterat aceste critici în avizul său la PLx. 
15/2018, înregistrat cu nr. 1013/22.11.2017. 
 
 Comisia pentru Afaceri Europene, în considerarea evidenței de a 
avea un singur act în dezbatere și luând notă de hotărârea Senatului de a 
respinge ordonanța nr. 80/2017 pentru modificarea art. 8 alin.(1) din 
Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de 
rezerve de țiței și de produse petroliere, PLx. 14/2018, a emis avizul 
favorabil propunerii de lege de respingere, așa cum a fost aceasta 
transmisă de Senatul României.  
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Senatul României, în calitate de primă Cameră decizională, a 

aprobat ordonanța de urgență Nr.86/2017, (L473/2017) cu respectarea 
prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României, în ședința publică din 
data de 4 decembrie 2017. 

 
Comisia pentru Afaceri Europene a constatat că la data de 

16.10.2017, Senatul României a adoptat proiectul de lege privind 
constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau 
produse petroliere (L 179/2017). Acesta se află în procedură de 
avizare la comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților. 

 
Față de proiectul de lege menționat (L179/2017), Consiliul 

Legislativ aduce critica motivată de a nu fi fost însoțit de tabelul de 
corespondență cu directiva Uniunii Europene ale cărei dispoziții le 
transpune și de a fi fost adoptată o modalitate de reglementare prin mai 
multe acte distincte. Aceasta stare de fapt a condus la concluzia avizului 
Consiliului Legislativ de a nu fi în măsură să afirme cu certitudine că 
transpunerea directivei în cauză a fost realizată corespunzător și nici că 
România a răspuns Avizului Motivat transmis de Comisia Europeană, prin 
care aceasta solicită observații și comentarii cu privire la aspectele 
deficitare sesizate la actul criticat (anume: interdicția de a utiliza stocurile 
de petrol ca garanție reală, limitele dreptului de delegare, lipsa unei 
proceduri și a planurilor de urgență). 

 
Față de aceste stare de fapt, Comisia pentru Afaceri Europene 

constată că sunt necesare acțiuni de stabilire a normelor în domeniul în 
cauză, pentru a pune în acord proiectele legislative aflate în diferite stadii 
de dezbatere (a identificat 3 astfel de proiecte) și a realiza o transpunere 
completă și coerentă a Directivei 2009/119/CE, clarificând în același timp 
sesizările cuprinse în Avizul Motivat al Comisiei Europene. 

 
Comisia pentru Afaceri Europene nu are în atribuții analiza 

conținutul normelor de drept prin care se transpun directive ale Uniunii 
Europene. 

  
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru Afaceri Europene a hotărât, cu 
un vot împotrivă, avizarea favorabilă a proiectului de Lege de aprobare 
a Ordonanței. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Angel TÎLVĂR 
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