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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2006 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, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, 
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. 95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2006 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, complexurile energetice Craiova, 
Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala 
"ROMAG - TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în 
administrarea consiliilor judeţene şi locale, trimis cu adresa nr. PL.x- 134 din 19 
martie 2007 şi înregistrat sub nr. 31/271 din 19.03.2007. 
  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
  Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa sa din 8 martie 2007. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din  27.03.2007. 
  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive la proiectul de lege şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ cu nr. 1715/15.12.2006.  
    În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
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