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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 Bucureşti, 28.04.2014 

                                                      Nr.4c-3/146/2014 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al 
statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale 
„Transgaz” - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative, 
transmisă cu adresa nr.P.L.x 184 din 14 aprilie 2014. 
  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, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.     
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

 
               

                                                                                                 Bucureşti, 28.04.2014 
                                                                                  Nr.4c-3/184/2014 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 

obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania 
Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi la 

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş 
şi pentru modificarea unor acte normative 

 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 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.6/2014 
privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din 
calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de 
Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş şi pentru modificarea 
unor acte normative, transmis cu adresa nr.P.L.x 184 din 14 aprilie 2014, 
înregistrată la comisie sub nr.4c-3/146 din 15 aprilie 2014. 
  Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 7 aprilie 2014. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 131 din 13 februarie 2014, a avizat 
favorabil proiectul de lege, formulând observaţii şi propuneri care au fost preluate 
de iniţiator.  

 Proiectul de lege are ca obiect aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2014 prin care Guvernul României, prin Secretariatul General al 
Guvernului, ca entitate publică, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru, 
exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al 
statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” 
- S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. 
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Mediaş. De asemenea, se prevede şi modificarea unor acte normative în vederea 
administrării în bune condiţii a acţiunilor deţinute de stat la cele două societăţi, în 
scopul asigurării independenţei energetice a României şi al evitării declanşării 
procedurii de infringement de către Comisia Europeană. 

 Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de 
lege în şedinţa din 23 aprilie 2014. 
          La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 24 de 
membri ai comisiei. 
                   Din partea Departamentului pentru energie a participat, ca invitat, 
domnul Mihai Albulescu – Secretar de stat. 
           În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
”Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale 
„Transgaz„ - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative, în forma 
adopatată 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, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 
 
 
 
                     PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
 
                      Iulian IANCU                                        Sorin TEJU      
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 
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