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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL 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 Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică 
implicată, transmis spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa             
nr. PL-x 739 din 28 octombrie 2015, înregistrată sub nr. 4c-1/307 din 30 octombrie 2015, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

 
    PREŞEDINTE 
 

           Horia GRAMA
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       RAPORT  
      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 Energiei, 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 politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, 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 Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică 
implicată, transmis cu adresa nr. PL-x 739 din 28 octombrie 2015, înregistrată sub               
nr. 4c-1/307 din 30 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 iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 26 octombrie 2015. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 990 din 22 septembrie 2015, a avizat favorabil 
proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil inițiativa 
legislativă, conform avizului nr. 4c-11/1353 din 10 noiembrie 2015.  

Comisia pentru industrii și servicii a avizat favorabil proiectul de lege, conform 
avizului nr. 4c-3/328 din 11 noiembrie 2015.  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil inițiativa legislativă, 
conform avizului nr. 4c-2/964 din 11 noiembrie 2015.  



Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 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 Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică 
implicată. 

Actul normativ reglementează posibilitatea ca Ministerul Energiei, Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (în prezent Ministerul Energiei) să poată înfiinţa, în 
condiţiile legii, în numele statului, societăţi cu capital de stat şi să poată participa la 
capitalul social al unor societăţi existente sau nou-înfiinţate ori 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, această decizie 
având ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică şi de oportunitate, inclusiv 
din perspectiva normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în materia ajutorului de stat. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă menționată mai sus în 
şedinţa din 24 noiembrie 2015.  

Din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au fost prezenţi la dezbateri 23 deputaţi. 

Potrivit reglementărilor art. 56 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi,             
din partea Ministerului Energiei, domnul Mihai Albulescu – secretar de stat şi             
domnul Cornel Bobâlcă – consilier. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 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. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al 
statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată,             
în forma adoptată de Senat.  

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

 
 

                      PREŞEDINTE                                                          SECRETAR                         
 
                     Horia GRAMA                                                            Cornel ITU                      
                                                 
 
 
                         ŞEF SERVICIU 

                     Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 
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