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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

                          
                                                                                         Bucureşti, 05.09.2002 

                            Nr.23/153/2002 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.50/2002 pentru prorogarea termenului 
prevăzut la art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.100/2001 privind 
acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001, transmis cu adresa 
nr.395/3 septembrie 2002, înregistrată sub nr.23/153/2002. 
  Proiectul de lege este însoţit de avizul Consiliului Legislativ. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

István Antal 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut 
la art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune 

energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a 
primit, spre dezbatere şi avizare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.50/2002 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone 
de cărbune energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001. 

Cu acest proiect de lege, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond prin adresa nr.395/3 septembrie 
2002. 

În raport de obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
Proiectul de lege a fost trimis de către Guvern spre adoptare Camerei Deputaţilor cu adresa nr. E 241/13.08.2002. 
Proiectul de lege a fost avizat de către Consiliul Legislativ prin adresa nr.998/29.07.2002, cu observaţii şi propuneri 

care au fost preluate în text. 
Ordonanţa stipulează prorogarea cu 90 zile a termenului prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.100/2001 

pentru restituirea cantităţii de cărbune energetic împrumutat de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, termen până la 
care va fi definitivată situaţia juridică a centralelor electrice de termoficare transferate consiliilor locale. 
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În şedinţa din 4 septembrie 2002, membrii comisiei, în conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 
amendamentul admis prezentat în anexă. 

Amendamentul comisiei, acceptat şi de către iniţiator, respectiv Ministerul Industriei şi Resurselor, se referă la 
precizarea faptului că prorogarea termenului se referă numai la împrumutul contractat în acest an. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 26 de membri ai comisiei. 
Au participat invitaţi din partea Ministerului Industriei şi Resurselor - consilier Mărgărit Slevoacă, expert Victoria 

Vlad şi din partea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat - secretar de stat Adrian Gurău. 
 
 
 

I.   A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 
  În urma dezbaterii, Comisia pentru industrii şi servicii propune adoptarea proiectului de de lege cu următoarele 
amendamente: 
 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie Motivaţie 

0 1 2 3 
1.  Titlul legii 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.50/2002 pentru prorogarea termenului 

prevăzut la art.4 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2001 privind acumularea 

cantităţii de 3 milioane tone de cărbune 
energetic de către Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat în anul 2001 
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0 1 2 3 
2.   Articol unic: Se aprobă Ordonanţa 

Guvernului nr.50/2002 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art.4 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.100/2001 privind 
acumularea cantităţii de 3 milioane tone de 
cărbune energetic de către Administraţia 
Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.579 din 5 august 2002, cu 
următoarea completare: 
 
 

 

3.  Titlul ordonanţei 
ORDONANŢA GUVERNULUI 

pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.100/2001 privind acumularea cantităţii de 
3 milioane tone de cărbune energetic de către 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 

în anul 2001 
 
 

  

4.  Articol unic: Termenul prevăzut la art.4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2001 privind acumularea cantităţii de 
3 milioane tone de cărbune energetic de către 

Articol unic: Termenul prevăzut la art.4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2001 privind acumularea cantităţii de 
3 milioane tone de cărbune energetic de 

Pentru a nu se interpreta că 
această excepţie este 
valabilă pentru orice 
împrumut contractat cu 
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0 1 2 3 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 
în anul 2001, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.350 din 29 iunie 
2001, aprobată prin Legea nr.732/2001, se 
prorogă cu 90 de zile. 

către Administraţia Naţională a Rezervelor 
de Stat în anul 2001, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.350 din 29 
iunie 2001, aprobată prin Legea 
nr.732/2001, se prorogă cu 90 de zile 
pentru împrumutul acordat în anul 2002. 
 

Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat. 
 

 
 
 
 
                                         PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR, 
 
                                          István Antal                                                                       Aurelia Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  RAPORTORI: 
                                                                                                                        Dep.Istvan Antal - UDMR  Dep.Dumitru Palade - PRM 
          Dep.Ioan Bivolaru - PSD-SDU Dep.Florentin Sandu - PSD-SDU 
          Dep.Aurelia Vasile - PSD-SDU Dep.Istvan Erdei - UDMR 
          Dep.Cristian Buzea - PRM  Dep.Valentin Calcan - PSD-SDU 
          Dep.Marin Anton - PNL  Dep.Pavel Târpescu - PSD-SDU 
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Expert, 
Silvia Vlăsceanu 
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