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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor 
termene prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2011 pentru 
aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de 
Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica”                
─ S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind 
unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de 
Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” ─ S.A. București și a Societății 
Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” ─ S.A. Târgu Mureș, 
precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, 
precum și a termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării 
societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice                
„Electrica Moldova”  ─ S.A. și „Electrica Oltenia”  ─ S.A., transmis spre dezbatere în 
fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL-x 117 din 17 martie 2014, înregistrată sub               
nr. 4c-1/59 din 17 martie 2014, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

 
    PREŞEDINTE 
 

             Mihai TUDOSE 
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RAPORT  

asupra  
proiectului de Lege pentru aprobarea  

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene 
prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2011 pentru 

aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de 
Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica”                  
─ S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 

privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății 
Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” ─ S.A. București  
și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord”                  
─ S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și 

furnizare a energiei electrice, precum și a termenelor prevăzute la                               
alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005  
privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților 

comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice  
„Electrica Moldova”  ─ S.A. și „Electrica Oltenia”  ─ S.A. 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului              
nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea 
unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a 
Energiei Electrice „Electrica” ─ S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare 
a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” ─ S.A. 
București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” 
─ S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare 
a energiei electrice, precum și a termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea 



și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a 
energiei electrice „Electrica Moldova”  ─ S.A. și „Electrica Oltenia”  ─ S.A., transmis 
cu adresa nr. PL-x 117 din 17 martie 2014, înregistrată sub nr. 4c-1/59 din               
17 martie 2014. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale               
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 11 martie 2014. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1449 din 13 decembrie 2013, a avizat 
favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, conform avizului               
nr. 4c-11/293 din 25 martie 2014, a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, conform avizului nr.4c-2/150 din              
26 martie 2014, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru industrii şi servicii, conform avizului nr.4c-3/97 din               
2 aprilie 2014, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, în forma adoptată de Senat. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene 
prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2011 pentru 
aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de 
Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice                
„Electrica” ─ S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului               
nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății 
Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” ─ S.A. București și a 
Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” ─ S.A.                
Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a 
energiei electrice, precum și a termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea 
și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a 
energiei electrice „Electrica Moldova”  ─ S.A. și „Electrica Oltenia”  ─ S.A.  

Prin prezentul proiect de act normativ se prorogă termenele prevăzute la  
articolului 2 punctul 18 litera a) din Ordonanța de urgență a Guvernului               
nr. 116/2011, aprobată prin Legea nr. 91/2012, precum şi termenele prevăzute la               
articolului 6 alineatele (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului               
nr. 114/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările 
ulterioare, până la data de 31 decembrie 2014. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 2 aprilie 2014. 

Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au participat la dezbateri toţi deputaţii. 

 În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 2 abţineri), să supună 



plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor 
termene prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2011 pentru 
aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de 
Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica”                
─ S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind 
unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de 
Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” ─ S.A. București și a Societății 
Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” ─ S.A. Târgu Mureș, 
precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, 
precum și a termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării 
societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice „Electrica 
Moldova”  ─ S.A. și „Electrica Oltenia”  ─ S.A., în forma adoptată de Senat.  

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

                 
                      Mihai TUDOSE                                                    Cornel ITU 
 
 
 
 
 
 
                                     Şef serviciu 
                             Graziella  Segărceanu 
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