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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 12.04.2007 
                                                       Nr.23/70/2007 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

  
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2006  privind aprobarea 

scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil 

pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice 

“Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi 

Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala “ROMAG - 

TERMO„ şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea 

consiliilor judeţene şi locale, transmis comisiei, spre dezbatere în procedură de 

urgenţă, cu adresa nr. PLx 134 din 19 martie 2007. 

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

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 

 
 
 

 

Administrator
Original
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                        PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

Bucureşti, 12.04.2007 
                           Nr.23/70/2007 

 
 

R A P O R T 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 109/2006  privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub 

formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea 
Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice “Termoelectrica“ - S.A., 

filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia 
Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala “ROMAG - TERMO„ şi 

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

 
  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a 
fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2006  privind 
aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de 
combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi 
Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, 
Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala 
“ROMAG - TERMO„ şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în 
administrarea consiliilor judeţene şi locale, transmis comisiei cu adresa nr. PL x 134 
din 19 martie 2007. 
  Senatul a adoptat aceast proiect de lege în şedinţa din 8 martie 2007. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Ordonanţă de urgenţă,  
cu avizul nr. 1715 din 15 decembrie 2006, cu observaţii şi propuneri preluate de către 
iniţiator. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de către Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic,   conform avizului 
nr. 26/1504 din 27.03.2007 şi de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
conform avizului nr. 31/271 din 28.03.2007. 
                  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege 
în şedinţa din 12 aprilie 2007 şi au hotărât, în unanimitate, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2006  privind aprobarea scoaterii din 
rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru 
Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice “Termoelectrica“ 
- S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia 
Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala “ROMAG - TERMO„ şi centralele 
termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, 
în forma adoptată de Senat. 
  La lucrări au fost prezenţi 20 de deputaţi, din totalul de 23 de membri ai 
comisiei. 
   În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicat, şi  ale 
art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
                        PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 
                          Iulian Iancu                                            Aurelia Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu  
 
Expert parlamentar, 
Viorica Petraşcu 


