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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 12.02.2003 
                   Nr.23/32/2003 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2002 
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de 
combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei 
Electrice şi Termice "Termoelectrica" - SA, Societatea Comercială 
"Electrocentrale" Deva - SA şi centralele termice şi electrice de termoficare 
aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, transmis cu adresa 
nr.713 din 3 februarie 2003. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
        
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

István Antal 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
                                                                                                                                   Bucureşti, 12.02.2003 

                                                                                              Nr.23/32/2003 
 

RAPORT 
asupraproiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii 

din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi 
Termice "Termoelectrica" - SA, Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - SA şi centralele termice şi electrice 

 de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi 
servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea 
Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - SA, Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - 
SA şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, transmis cu adresa nr.713 
din 3 februarie 2003, înregistrat sub nr.23/32 din 6.02.2003. 
  În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  Proiectul de lege a fost adoptat de către Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art.74 
alin.(2) din Constituţia României. 
  Proiectul de lege este însoţit de: 
  - avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
  - avizul nr.1426 din 8 noiembrie 2002 al Consiliului Legslativ. 
  Ordonanţa prevede scoaterea din rezervele de stat, prin derogare de la prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.82/1992 
privind rezervele de stat, cu titlu de imprumut, pe termen de 180 zile a cantităţii de combustibil (păcură şi cărbune energetic) 
necesară funcţionării în siguranţă a unor producători de energie electrică şi/sau termică pe perioada de iarnă 2002-2003. 
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  În şedinţa din 11 februarie 2003, membrii comisiei, în conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 
amendamente admise. 
  Amendamentul comisiei se referă la precizarea momentului de la care începe să curgă termenul prevăzut pentru 
restituirea împrumutului. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 26 membri ai comisiei. 
  Au participat ca invitaţi din partea Ministerului Administraţiei Publice: domnul Aurelian Dumitrescu - director 
general şi din partea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat: domnul Adrian Gurău - preşedinte. 
 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
  În urma dezbaterilor, Comisia pentru industrii şi servicii propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele 
amendamente: 
 
 
Nr. 
crt. 

Text OUG nr.155/2002 adoptat de Senat Amendamente admise de comisie Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Titlul legii 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii 
din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili 

pentru Societatea Comercială de Producere a 
Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - 

SA, Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva 
- SA şi centralele termice şi electrice de 

termoficare aflate în administrarea consiliilor 
judeţene şi locale 

Nemodificat  
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0 1 2 3 
2. Articol unic: Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.155 din 7 noiembrie 2002 privind 
aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor 
cantităţi de combustibili pentru Societatea 
Comercială de Producere a Energiei Electrice şi 
Termice "Termoelectrica" - SA, Societatea 
Comercială "Electrocentrale" Deva - SA şi 
centralele termice şi electrice de termoficare aflate 
în administrarea consiliilor judeţene şi locale, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.826 din 15 noiembrie 2002. 
 

Articol unic: Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.155 din 7 
noiembrie 2002 privind aprobarea 
scoaterii din rezervele de stat a unor 
cantităţi de combustibili pentru Societatea 
Comercială de Producere a Energiei 
Electrice şi Termice "Termoelectrica" - 
SA, Societatea Comercială 
"Electrocentrale" Deva - SA şi centralele 
termice şi electrice de termoficare aflate 
în administrarea consiliilor judeţene şi 
locale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.826 din 15 
noiembrie 2002, cu următoarea 
modificare: 
 
 

Se face o modificare la 
art.1. 

3. Titlul ordonanţei 
ORDONANŢA DE URGENŢA  

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a 
unor cantităţi de combustibili pentru Societatea 
Comercială de Producere a Energiei Electrice şi 

Termice "Termoelectrica" - SA, Societatea 
Comercială "Electrocentrale" Deva - SA şi 

centralele termice şi electrice de termoficare aflate 
în administrarea consiliilor judeţene şi locale 

Nemodificat  
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0 1 2 3 
 
 

4. Art.1. - Prin derogare de la prevederile art.5 alin.(2) 
din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se aprobă scoaterea din rezervele de stat 
cu titlu de împrumut, în condiţiile art.1562 din 
Codul Civil, pe termen de 180 de zile, a cantităţilor 
de 1.880.780,92 tone cărbune energetic şi 150.500 
tone păcură prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care 
vor fi acordate Societăţii Comerciale de Producere 
a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - 
S.A., Societăţii Comerciale "Electrocentrale" Deva 
- S.A. şi centralelor termice şi electrice de 
termoficare aflate în administrarea consiliilor 
judeţene şi locale. 
 

Art.1. - Prin derogare de la prevederile 
art.5 alin.(2) din Legea nr.82/1992 
privind rezervele de stat, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
aprobă scoaterea din rezervele de stat cu 
titlu de împrumut, în condiţiile art.1562 
din Codul Civil, pe termen de 180 de zile 
de la data punerii la dispoziţie, a 
cantităţilor de 1.880.780,92 tone cărbune 
energetic şi 150.500 tone păcură 
prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă de 
urgenţă, care vor fi acordate Societăţii 
Comerciale de Producere a Energiei 
Electrice şi Termice "Termoelectrica" - 
S.A., Societăţii Comerciale 
"Electrocentrale" Deva - S.A. şi 
centralelor termice şi electrice de 
termoficare aflate în administrarea 
consiliilor judeţene şi locale. 
 

Precizarea momentului de 
la care curge termenul de 
restituire a împrumutului. 

5. Art.2. - (1) În cazul nerestituirii împrumutului la 
termenul prevăzut la art.1 şi după aplicarea 
prevederilor art.5 alin.(3) din Legea nr.82/1992, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Administraţia Naţională a Rezervelor de 
Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea 

Nemodificat 
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0 1 2 3 
produselor calaculată la preţurile pieţei, 
exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând 
naştere la încasarea acestora. 

 
 
 

6. (2) Până la desdăunarea integrală a Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat, societăţile 
comerciale debitoare vor suporta penalităţi de 
întârziere la plată la nivelul celor prevăzute de lege 
pentru creanţele bugetare. 
 

Nemodificat  

7. Anexă  Nemodificat 
 

 

 
 
 
 

                                    PREŞEDINTE,                                                                            SECRETAR, 
    
                                      István Antal                                                                              Cristian Buzea 
 
 
 
 
 
                                                                                      RAPORTORI: 
      Dep.Istvan Antal - UDMR Dep.Istvan Erdei - UDMR 
      Dep.Ioan Bivolaru - PSD Dep.Mihail Fâcă - PSD 
      Dep.Aurelia Vasile - PSD Dep.Radu Berceanu - PD 
      Dep.Dumitru Chiriţă - PSD Dep.Marin Anton - PNL 
      Dep.Florentin Sandu - PSD Dep.Ioan Miclea - PRM 
      Dep.Cristian Buzea - PRM Dep.Valentin Calcan - PSD 
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      Dep.Olga Voinea - PSD   
 
Expert, 
Silvia Vlăsceanu         
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