
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru buget,  
      finanţe şi bănci  

                            Bucureşti,  26.03.2013
                            Nr. 22/112 
                            PL-x 83/2013 

                                                                
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru 
derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și 

furnizare a energiei electrice " Electrica Moldova"-S.A. și "Electrica Oltenia "-S.A. 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2012 pentru prorogarea termenelor 
prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării 
societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice " Electrica 
Moldova"-S.A. și "Electrica Oltenia "-S.A., trimis cu adresa nr. PL-x 83 din 18 martie 
2013, înregistrată sub nr. 22/112 din 18 martie 2013. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 11 martie 2013. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

  Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din  
26 martie 2013. 

     Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ transmis cu adresa nr. 1104 din 19 
decembrie 2012.   

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

   În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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