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AVIZ 
 

Cu adresa nr. PLx 101din 16 februarie 2009, Biroul Permanent conform art. 95 şi 115 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură de urgenţă, pentru 
examinare şi avizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la 
"Grupul nr.1" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, cu referirile la la "Grupul 4" din 
Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia 
lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva. 

In urma examinării proiectului de Lege în şedinţa din 24.03.2009, Comisia, cu 
unanimitate de voturi, avizează favorabil cu următorul amendament: 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 
214/2000 privind unele măsuri 
pentru execuţia lucrărilor de 
reabilitare a Grupului nr. 1 din 
Centrala Termoelectrică 
Mintia- Deva, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
 
 

Text propus de Comisie 
 

Motivare 

1. „Art. 8. – (1) Măsura de ajutor 
de stat prevăzută de prezenta 
ordonanţă de urgenţă va fi 
notificată Consiliului 

„Art. 8. – (1) Măsura de ajutor de 
stat prevăzută de prezenta 
ordonanţă de urgenţă va fi 
notificată Consiliului 

Începând cu 1 
ianuarie 2007, data 
aderării României la 
Uniunea Europeană, 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr.1" din 
Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, cu referirile la la "Grupul 4" din 

Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, în vederea executării lucrărilor de 
reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.214/2000 

privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din 
Centrala Termoelectrică Mintia - Deva 
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Concurenţei de către 
iniţiator/furnizor, conform 
reglementărilor în vigoare în 
domeniul ajutorului de stat, iar 
ajutorul de stat va fi efectiv 
acordat numai după autorizarea 
acestuia de către Consiliul 
Concurenţei. 

Concurenţei de către 
iniţiator/furnizor, conform 
reglementărilor în vigoare în 
domeniul ajutorului de stat, iar 
ajutorul de stat va fi efectiv 
acordat numai după autorizarea 
acestuia , conform legislaţiei în 
vigoare în materie. 

legislaţia în vigoare 
privind ajutorul de 
stat a fost 
modificată. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel Ştefan  

SECRETAR, 
 

Iuliu Nosa 
 
 
 
Consilier parlamentar: 
Ene Giorgiana 
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