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CAMERA DEPUTAŢILOR 
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      finanțe și bănci  
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                                                                AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru 

Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra 
Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN – S.A. Bai Mare, 

administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul 
competent 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2013 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante 
asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN – S.A. Bai 
Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul 
competent, trimis cu adresa nr. PL-x 234 din 25 iunie 2013, înregistrată sub nr. 22/309 
din 25 iunie 2013. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 17 iunie 2013. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din 10 
septembrie 2013. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ transmis cu adresa nr. 361 din 30 
aprilie 2013. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

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