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Bucureşti, 14.10.2015            
      Nr.4c-3/287/2015 

 
 

AVIZ 
la proiectul de de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2015 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri 

  
 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz care va fi 
transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2015 privind completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi alte măsuri, transmis cu adresa  nr.P.L.x628 din 30 septembrie  2015, 
înregistrată sub nr.4c-3/287 din 02 octombrie 2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea fondurilor necesare de la 
bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe pentru preluarea de la unicul producător 
european de octoxid de uraniu, respectiv Compania Naţională a Uraniului, la Administraţia 
Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a rezervelor de octoxid de uraniu 
necesare unităţilor 1-4 de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. De asemenea, 
prin art.XIII2 se aprobă fondurile necesare plăţii despăgubirilor acordate de Curtea de 
Arbitraj Internaţională pentru nerespectarea măsurilor privind poluarea iazurilor de 
decantare Boşneag-extindere şi Tăuşani.   
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ cu avizul nr.960/10.09.2015, 
cu observaţii şi propuneri care au fost însuşite parţial de iniţiatori.                                       
 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 28.09.2015.                                         

Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 14.10.2015.  
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să avizeze 

favorabil proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2015 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, în forma adoptată 
de Senat.         

Prin obiectul şi conţinutul său, actul normativ face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională.  
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Gheorghe Marin 
 
 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu 
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