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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către 

societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, 
petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, 

precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului 
Economiei şi Comerţului, a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu 

personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor 
cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici 

 
    În conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor,republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă,  cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2004 privind unele 
măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile 
naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi 
al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea 
Ministerului Economiei şi Comerţului, a locuinţelor pe care aceştia le au în 
patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau 
pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici, trimis cu adresa 
nr. P.L.X- 25 din 14 februarie 2005, înregistrat  sub nr. 31/70 din  15 februarie 
2005. 
   Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

  Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din  16 
februarie 2005. 
  Membrii comisiei au examinat ordonanţa de urgenţă supusă 
aprobării, expunerea de motive la proiectul de lege şi avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr. 2025 din 10.12.2004. 

În urma dezbaterilor, comisia, în unanimitate, a hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat la  7 februarie 
2005. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
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