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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                      Bucureşti, 02.04.2014 
                            Nr.4c-3/97/2014 
       

 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2013 

privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de 

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice" Electrica" -S.A. şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea 
procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale" Distrigaz Sud" -

S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" 
S.A.Târgu-Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei 
electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor 
comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" -S.A. şi 

"Electrica Oltenia" - S.A. 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz care va 
fi transmis Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2013 privind prorogarea 
unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.116/2011 pentru 
aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de 
Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice" Electrica" -S.A. şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri 
pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor 
Naturale" Distrigaz Sud" -S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor 
Naturale "Distrigaz Nord" S.A.Târgu-Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de 
distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin.(2) şi 
(4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri 
pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" -S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A., 
transmisă cu adresa nr.Plx 117 din 17 martie 2014, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/97 din 
17 martie 2014. 
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  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 2 
aprilie 2014.  
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 
  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, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
SilviaVlăsceanu 


		2014-04-03T11:00:04+0300
	Simona V. Tarzioru




