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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 Bucureşti, 11.02.2011 

                                                      Nr.23/384/2010 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de LEGE pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2010 privind aprobarea 

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

combustibil pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea 

termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.3/2010 pentru 

aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor 

cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici, transmis cu adresa 

nr.P.L.x 843 din 13 decembrie 2010. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectului de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 

 

Administrator
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

Bucureşti, 11.02.2011 
                     Nr.23/384/2010 

 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub 
formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori 

economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa 
Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub 
formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori 

economici 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, 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.93/2010 privind aprobarea scoaterii 
din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil 
pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la 
art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din 
rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil 
pentru unii operatori economici, transmis cu adresa nr.P.L.x 843 din 13 
decembrie 2010, înregistrat la comisie sub nr.23/384 din 16 decembrie 2010. 
  Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 8 decembrie 2010, cu 
respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

          Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au avizat 
favorabil proiectul de lege, cu avizele nr. PLx 843/25.01.2011, respectiv nr. 
26/1887/25.01.2011. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1252 din 20 octombrie 2010, a 
avizat favorabil proiectul de lege cu observaţii şi propuneri care au fost preluate de 
iniţiator. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea scoaterii din 
rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii 
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operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din 
Ordonanţa Guvernului nr.3/2010. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de 
lege în şedinţa din 9 februarie 2011 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi din totalul de 26 
de membri ai comisiei. 
  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, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 
                          Iulian Iancu                                            Mircea Marin 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 
 


