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AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2004 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 
împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de 
Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, 
Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" şi 
centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor 
judeţene şi locale, transmis comisiei noastre cu adresa P.L.x 384 din 15 iunie 2004, în 
procedură de urgenţă, în vederea dezbaterii şi avizării în fond şi înregistrat la Comisia 
pentru industrii şi servicii sub nr.23/107 din 16 iunie 2004. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  Potrivit art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
        
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
István Antal 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.104/2003 privind aprobarea scoaterii din 
rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru 

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice 
"Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi 

Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" şi centralele termice şi electrice  
de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, 
în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, 
sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială 
de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, 
Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" şi 
centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor 
judeţene şi locale, transmis cu adresa P.L.x 384 din 15 iunie 2004, înregistrat la 
Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.23/107 din 16 iunie 2004. 
  Potrivit art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
  Senatul a adoptat acest proiect de lege în şedinţa din 14 iunie 2004, cu 
respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 
  Cu avizul nr.916 din 26 mai 2004, Consiliul Legislativ a avizat favorabil 
proiectul de lege. 
  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au avizat favorabil proiectul de 
lege cu avizul nr.387 din 16 iunie 2004, respectiv 26/1910/21.06.2004. 
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  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa 
din 22 iunie 2004. 
  Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl constituie prorogarea 
termenului de restituire a cantităţilor de combustibil, scoase din rezervele de stat, sub 
formă de împrumut, pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi 
Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi 
Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" şi centralele termice şi electrice de 
termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale. 
  În conformitate cu prevederile art.52 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, la lucrările comisiei au fost invitaţi, din partea Ministerului Economiei şi 
Comerţului, doamna Rodica Dumitriu - director general. 
  După examinarea proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 
împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere 
a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia 
Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" şi centralele 
termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, 
în forma adoptată de Senat. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 25 
membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

 
 

                      PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 
                        István Antal                                           Aurelia Vasile 
 
 
 
 
 
 
Expert, 
Silvia Vlăsceanu 
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