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A V I Z 

asupra proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală a unor 

creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru 
reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu  modificările şi completările ulterioare, 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.119/2011 privind preluarea de către Agenția 
Națională de Administrație Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți 
comerciale, transmis cu adresa nr. PL-x 55 din 10 aprilie 2012, înregistrat sub nr.31/234 din 11 
aprilie  2012.  
              Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. art.92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  modificările şi completările  
ulterioare,  Camera Deputaţilor este Cameră  decizională.  
             Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege la data de 5  
aprilie 2012, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art. 115 alin. (5) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată. 
              În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările  ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege susmenţionat, în 
şedinţa din 18 aprilie 2012. 
 Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect preluarea de către Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală (ANAF) a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului (AVAS) şi reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale, 
în vederea evitării funcţionării defectuoase a Sistemului energetic naţional.   
 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr.1378  din  21 decembrie 2011.  
           În urma dezbaterilor, cu unanimitate de  voturi, s-a hotărât avizarea favorabilă a proiectului 
de lege.   
 În raport  de obiectul şi conţinutul  reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
                       
                        PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
     Daniel BUDA                                 Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
Consilier Ciprian Bucur 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1

		2012-04-25T13:26:12+0300
	Florica D. Manole




