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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 

împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unele centrale electrice şi termice 
aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de 
stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea 
Comercială ,,Termoelectrica"- S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" 
Bucureşti - S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia 

Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ,,ROMAG-TERMO", Societatea 
Comercială ,,Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială 
,,Complexul Energetic Turceni"- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul 

Energetic Craiova"- S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare 
aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 

 
 
 

 Cu adresa nr.PL.x 54 din 11 februarie 2009, Biroul Permanent, conform 
art.95 şi art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru 
examinare şi avizare Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2008 privind 
aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de 
combustibili pentru unele centrale electrice şi termice aflate în coordonarea 
Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

Bucureşti,          
Nr.  22 / 80/5.03.2009 



prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 
împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială 
,,Termoelectrica"- S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" Bucureşti - S.A., 
Societatea Comercială ,,Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru 
Activităţi Nucleare - Sucursala ,,ROMAG-TERMO", Societatea Comercială 
,,Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul 
Energetic Turceni"- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Craiova"- 
S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea 
consiliilor judeţene şi locale ,  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
 În urma examinării, în şedinţa din data de 3 martie 2009, Comisia, cu 
majoritate de voturi,  a hotărât avizarea favorabilă  a proiectului de Lege .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 
 
                    Viorel Ştefan                                               Iuliu Nosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Consilier  parlamentar, 
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