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                      Bucureşti, 11.11.2015 
                                                                    Nr.4c-3/328/2015 

       
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de 

acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Economiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie 

publică implicată 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, 
în procedură de urgenţă, care va fi transmis Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar 
al statului la operatorii economici la care Ministerul Economiei, Întreprinderilor Mici 
şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată, transmis 
cu adresa nr. P.L.x.739 din 28 octombrie 2015, înregistrat sub nr.4c-3/328 din 30 
octombrie 2015. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.990/22.09.2015, avizează favorabil 
proiectul de ordonanţă de urgenţă cu observaţii şi propuneri, preluate de iniţiator. 

Senatul, în şedinţa din 26 octombrie 2015, a adoptat proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 
referitoare la posibilitatea ca Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 
Mediului de Afaceri să poată înfiinţa, în numele statului, societăţi cu capital de stat sau 
să poată participa la majorarea capitalului social al societăţilor la care Ministerul 
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri exercită, în numele 
statului, calitatea de acţionar. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 
10 noiembrie 2015. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
  Prin obiectul de reglementare 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, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
Consilier parlamentar, 
Isabela Patricia Robe 
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