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 În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, 
vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra  proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2012  privind aprobarea scoaterii din 
rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru 
operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul Electroenergetic 
Naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum 
şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a 
unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, transmis cu adresa PL.x 
57 din 25 februarie 2013 şi înregistrat cu nr. 23/63/2013. 

 
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
       
 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Dumitru Chiriţă 
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RAPORT   

 
 

asupra  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2012  privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub 

formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici 
producători de energie electrică pentru Sistemul Electroenergetic Naţional şi de 

energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi 
prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 
împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici. 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2012  privind aprobarea scoaterii din 
rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru 
operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul Electroenergetic 
Naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum 
şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a 
unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, transmis cu adresa PL.x 
57 din 25 februarie 2013 şi înregistrat cu nr. 23/63/2013. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege,  în 
şedinţa din 18 februarie 2013.  

Proiectul de ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare aprobarea 
scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili 
pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul 
Electroenergetic Naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru 
populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 
împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, aprobată 
prin legea nr. 137/2012, până la data de 31 mai 2013. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  proiectul de Lege, cu unele observaţii 
şi propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 820 din 17.10.2012. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de 
Lege, aviz transmis cu adresa nr.PLx. 57 din 06.03.2013. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a avizat favorabil proiectul de Lege, aviz transmis cu adresa nr. 
26/77/05.03.2013; 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut proiectul de Lege menţionat mai sus în 
şedinţa din data de  13.03.2013.                                                                                                 
           În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2012  privind aprobarea 
scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili 
pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul 
Electroenergetic Naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru 
populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub 
formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, 
în forma adoptată de Senat. 
 La dezbateri au participat invitaţi din partea Ministerului Economiei doamna 
consilier Bobe Angelica şi doamna Irina Alexe - şef Departament relaţia cu 
Parlamentul de la Ministerul Afacerilor Interne. 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 de deputaţi din totalul de 29 de deputaţi 
membri ai comisiei. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1)  din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Camera decizională pentru acest proiect de lege. 
 

 
 
 

             VICEPREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
 
                 Dumitru Chiriţă                                          Radu Bogdan Ţîmpău 
                                  
   
           
 
 
 
        Consilier parlamentar, 
          Viorica Petraşcu 
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