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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de            
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 privind 
acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare             
Societăţii ,,Complexul Energetic Hunedoara" ─ S.A., transmis Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, în vederea 
examinării în fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. PL-x 639 din 7 octombrie 2015, 
înregistrată sub nr. 4c-1/271, respectiv nr. 4c-2/860 din 8 octombrie 2015,            
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

     În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
                    PREŞEDINTE                                                    PREŞEDINTE    
 

    Horia GRAMA                                                  Viorel ȘTEFAN 
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    RAPORT COMUN 

asupra  
proiectului de Lege pentru aprobarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de 
stat individual pentru salvare Societăţii ,,Complexul Energetic Hunedoara" ─ S.A. 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea               
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat 
individual pentru salvare Societăţii ,,Complexul Energetic Hunedoara" ─ S.A.,               
transmis cu adresa  nr. PL-x 639 din 7 octombrie 2015, înregistrată sub nr. 4c-1/271, 
respectiv nr. 4c-2/560 din 8 octombrie 2015. 

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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 5 octombrie 2015. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 664 din 25 iunie 2015, a avizat favorabil 
proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observații şi propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil               
inițiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-11/1179 din 20 octombrie 2015.  

Comisia pentru industrii și servicii a avizat favorabil proiectul de lege, 
conform avizului nr. 4c-3/295 din 27 octombrie 2015.  

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat 
individual pentru salvare Societăţii ,,Complexul Energetic Hunedoara" ─ S.A.  

Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie posibilitatea acordării de către 
Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea Societăţii „Complexul Energetic Hunedoaraˮ 
─ S.A., societate care se confruntă cu dificultăţi economico-financiare majore, a unui 
împrumut, în tranşe, în limita sumei de 167.000,00 mii lei, pe o perioadă de 6 luni, cu 
titlu de ajutor de stat individual pentru salvare. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au examinat iniţiativa legislativă în 
şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
examinat proiectul de lege menţionat mai sus şi documentele care îl însoţesc în               
şedinţa din  10 noiembrie 2015. Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 3 noiembrie 2015.  

Din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au participat la dezbateri 22 deputaţi, iar din numărul total de                
33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și-au înregistrat prezența                
32 deputaţi. 

Potrivit reglementărilor art. 56 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, la lucrările celor două Comisii au participat, în calitate de 
invitaţi, din partea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de 
Afaceri, domnul Mihai Albulescu – secretar de stat şi doamna Mihaela Preda               
– șef serviciu, iar din partea Ministerului Finanţelor Pubice, domnul Laurenţiu Andrei               
– director general adjunct.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat 
individual pentru salvare Societăţii ,,Complexul Energetic Hunedoara" ─ S.A.,                
în forma adoptată de Senat.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 
 

                          PREŞEDINTE                                                         PREŞEDINTE    
                                                                                                                                                          

Horia GRAMA                                                       Viorel ȘTEFAN 
 

  
                           SECRETAR                                                             SECRETAR   
                                

  Cornel ITU                                                       Mihai-Aurel DONŢU 
 
 

                       ŞEF SERVICIU                                            ŞEF SERVICIU 
    Lidia-Graziella SEGĂRCEANU                                                    Giorgiana ENE                                                 
                                                
                           
        Consilier parlamentar 
         Daniel Mărăcineanu                         
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