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     PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

 

 Nr.: 4c-3/99/2019 15.10.2019 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
Vă înaintăm alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din 
rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesară 
asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din 
municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, transmis cu adresa PLx.122 din 
data de 13 martie 2019 şi înregistrat cu nr. 4c-3/99/2019 din 14 martie 2019, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 

        
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu

simona.tarzioru
comisii
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R A P O R T    
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă 

de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesară asigurării, pe perioada de 
iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta 

Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și art. 115 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii şi servicii a fost sesizată, în procedură de urgenţă, spre dezbatere în 
fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a 
unei cantităţi de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic 
pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul 
Mehedinţi, transmis cu adresa PLx.122 din data de 13 martie 2019 şi înregistrat cu nr. 
4c-3/99/2019 din 14 martie 2019. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea scoaterii din rezerva 
de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesară asigurării, pe 
perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul 
Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat  proiectul de lege în 
şedinţa din 11 martie 2019. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege, cu unele observaţii şi 
propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 94 din 15 februarie 2019. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, în 
şedinţa din 26 martie 2019. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil 
proiectul de lege, în şedinţa din 26 martie 2019. 
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de lege, în 
şedinţa din 10 aprilie 2019. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii 
şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 15 octombrie 2019. La lucrările 
comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi din totalul de 22 de deputaţi membrii ai comisiei. 

Potrivit prevederilor art. 55 şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la lucrările comisiei 
au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice și ai Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi 
adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a 
unei cantităţi de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic 
pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta Turnu Severin, cu amendamente 
admise prevăzute în anexa care face parte din prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Iulian IANCU 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Lucian Cumpătă 
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Anexa  
PLx 122/2019 

 
 

A M E N D A M E N T E      A D M I S E 
 

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 
împrumut, a unei cantităţi de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta 

Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 

 

Nr. 
Crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2019 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse/autor 

Motivația 

1.  Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2019 
privind aprobarea scoaterii din 
rezerva de stat, sub formă de 

împrumut, a unei cantităţi de păcură 
necesară asigurării, pe perioada de 
iarnă, a agentului termic pentru 

încălzirea populaţiei din municipiul 
Drobeta-Turnu Severin, judeţul 

Mehedinţi 

 
Nemodificat 

 
 

2.  Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.5 din 15 
februarie 2019 privind aprobarea 
scoaterii din rezerva de stat, sub 
formă de împrumut, a unei cantităţi de 
păcură necesară asigurării, pe perioada 
de iarnă, a agentului termic pentru 
încălzirea populaţiei din municipiul 
Drobeta-Turnu Severin, judeţul 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 15 
februarie 2019 privind aprobarea 
scoaterii din rezerva de stat, sub 
formă de împrumut, a unei cantităţi de 
păcură necesară asigurării, pe perioada 
de iarnă, a agentului termic pentru 
încălzirea populaţiei din municipiul 
Drobeta-Turnu Severin, judeţul 
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Mehedinţi, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.128 
din 18 februarie 2019. 

Mehedinţi, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 128 
din 18 februarie 2019, cu următoarele 
modificări şi completări: 

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind aprobarea scoaterii din rezerva 
de stat, sub formă de împrumut, a unei 
cantităţi de păcură necesară asigurării, 
pe perioada de iarnă, a agentului termic 
pentru încălzirea populaţiei din 
municipiul Drobeta Turnu Severin, 
judeţul Mehedinți 
 

 - Nemodificat  

4.  
 
Art. 1 - (1) Se aprobă scoaterea din 
stocurile disponibile păstrate în 
rezervele de stat,cu titlu de împrumut, 
până la data de 31 octombrie 2019, a 
cantităţii de 9.941 tone păcură, 
necesară asigurării, pe perioada de 
iarnă, a agentului termic pentru 
încălzirea populaţiei din municipiul 
Drobeta Tumu Severin, judeţul 
Mehedinţi. 
 
 
 
(2) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se 
acordă Serviciului Public de 
Alimentare cu Energie Termică, 

 1. Articolul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
„Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea din 
stocurile disponibile păstrate în 
rezervele de stat, cu titlu de împrumut, 
până la data de 31 octombrie 2019, a 
cantităţii de 9.941 tone păcură, iar  
până la data de  31  oc tombrie  
2020,  a cantității de 25.000 tone 
păcură, necesare asigurării, pe 
perioada de iarnă, a agentului termic 
pentru încălzirea populaţiei din 
municipiul Drobeta Tumu Severin, 
judeţul Mehedinţi. 
 
(2) Nemodificat 
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entitate cu personalitate juridică, din 
subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Drobeta Tumu Severin 
fără constituirea de garanţii aferente 
contravalorii produsului. 
 

 
 
 
(3) Cantitatea de 25.000 tone de 
păcură prevăzută la alin. (1), se pune 
la dispoziția Serviciului Public de 
Alimentare cu Energie Termică 
numai după restituirea sau achitarea 
cantității de 9.941 tone păcură. ˮ 
Autor: Comisia de industrii și servicii 
 

5. Art. 2. - Pentru cantitatea împrumutată 
potrivit art. 1, până la data scadenţei, se 
percepe dobânda de referinţă stabilită 
de Banca Naţională a României, 
percepută la valoarea de piaţă a 
combustibilului la data încheierii 
contractului de împrumut. 
 

 - Nemodificat  

6.  
 
 
Art. 3. - (1) În cazul nerestituirii 
împrumutului prevăzut la art. 1 alin. 
(1), Serviciul Public de Alimentare cu 
Energie Termică va suporta pentru 
primele 30 de zile, penalităţi de 
întârziere la plată la nivelul celor 
prevăzute de lege pentru creanţele 
bugetare la valoarea produsului 
prevăzută în contractul de împrumut, 
după care Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 

 2. La articolul 3, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 3. - (1) În cazul nerestituirii 
împrumutului prevăzut la art. 1 alin. 
(1), Serviciul Public de Alimentare cu 
Energie Termică va suporta pentru 
primele 30 de zile, penalităţi de 
întârziere la plată la nivelul celor 
prevăzute de lege pentru creanţele 
bugetare la valoarea produsului 
prevăzută în contractul de împrumut, 
după care Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
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Speciale va emite facturi pentru 
valoarea combustibilului calculată la 
preţul pieţei. 
 
 
 
(2) Până la acoperirea integrală a 
creanţei Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale, Serviciul Public de 
Alimentare cu Energie Termică 
suportă, după expirarea termenului 
prevăzut la alin. (1), dobânzi şi 
penalităţi de întârziere la plată la 
nivelul celor prevăzute de lege pentru 
creanţele bugetare, precum şi dobânda 
de referinţă stabilită de Banca 
Naţională a României la care se adaugă 
4 puncte procentuale. 
 
(3) Prin derogare de la prevederile 
art.282 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, exigibilitatea 
taxei pe valoarea adăugată ia naştere la 
încasarea parţială sau totală a facturii 
aferente contravalorii bunurilor. 
 

Speciale va emite facturi pentru 
valoarea combustibilului calculată la 
preţul pieţei de la data facturării.” 
 
Autor: Comisia de industrii și servicii 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) - Nemodificat 

7. Art. 4. - Pentru produsul energetic 
păcură prevăzut la art.l, în baza art. 345 
alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
termenul de plată al accizelor este până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare 

 - Nemodificat  
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celei în care se restituie împrumutul 
sau, în cazul nerestituirii împrumutului 
în termenul prevăzut la art. 3 alin. (1), 
până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei în care s-a încasat 
parţial sau total contravaloarea facturii. 
 

8.   3. După articolul 4 se introduce un 
nou articolul, articolul (5), cu 
următorul cuprins: 
„Art. 5. – Până la data împlinirii 
termenului de restituire sau în 
cadrul termenului prevăzut la art.3 
alin.(1), Serviciul Public de 
Alimentare cu Energie Termică are 
dreptul să solicite Administrației 
Naționale a Rezervelor de Stat și 
Probleme Speciale achitarea valorii 
produselor împrumutate calculată la 
prețul pieței de la data facturării.” 
 
Autor: Comisia de industrii și servicii 

 

 

 


