
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la „Grupul nr. 1” din 

Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la „Grupul nr. 4” 

din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării 

lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia 

lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala 

Termoelectrică Mintia-Deva  

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 175 din 19 noiembrie 2008 privind înlocuirea referirilor la „Grupul 

nr. 1” din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la „Grupul 

nr. 4” din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării 

lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de 

reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din  

28 noiembrie 2008, cu următoarele modificări şi completări: 

 

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înlocuirea sintagmei  

„Grupul nr. 1” din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu sintagma  

„Grupul nr. 4” din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea 

executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor 

de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică  

Mintia-Deva.” 

 

2. La articolul I se introduce un nou alineat, alin. (2), cu 

următorul cuprins: 

„(2) Alineatul (1) al articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 214/2000 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

«Art. 8. – (1) Măsura de ajutor de stat prevăzută de prezenta 

ordonanţă de urgenţă va fi notificată Consiliului Concurenţei de către 

iniţiator/furnizor, conform reglementărilor în vigoare în domeniul 

ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după 

autorizarea acestuia, conform legislaţiei în vigoare în materie.»” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 15 aprilie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

Roberta  Alma  Anastase 


