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  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm alăturat, Raportul 
asupra  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 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 
58 din 10 aprilie 2012 şi înregistrat cu nr. 23/68/2012. 

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

 
PREŞEDINTE 

 
Iulian Iancu 
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RAPORT   
 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei  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, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii şi servicii, a fost sesizată  pentru dezbatere în fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  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 
58 din 10 aprilie 2012 şi înregistrat cu nr. 23/68/2012. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 
forma iniţială, în condiţiile art. 115 alin. (5) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 
Camera Deputaţilor este Camera decizională pentru acest proiect de lege. 

Ordonanţa are ca obiect de reglementare scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de 
împrumut, până la data de 31 octombrie 2012, a unor cantităţi de cărbune energetic şi 
păcură, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de 
urgenţă, care vor fi acordate unor operatori economici aflaţi sub autoritatea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sau în administrarea 
consiliilor judeţene ori locale. 

Caracterul de urgenţă este justificat de necesitatea adoptării unor măsuri pentru 
corelarea consumurilor de energie electrică şi termică potrivit programului de iarnă în 
domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate 
a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2011- 31 martie 3012, 
cu necesarul de combustibili, precum şi evitarea eforturilor financiare mari pentru 
producătorii de energie electrică, care ar avea influenţe negative asupra preţului de 
cost al energiei electrice. 
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 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a avizat favorabil proiectul de Lege, aviz transmis cu adresa nr. 
26/61/18.04.2012; 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de 
Lege, aviz transmis cu adresa nr.PLx. 58/18.04.2012. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  proiectul de Lege, cu unele observaţii 
şi propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 1331 din 15.12.2011. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în 
şedinţa din 8 mai 2012 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor dezbaterea şi adoptarea acestui proiect de lege în forma 
adoptată de Senat. 
 La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, domnul preşedinte Adrian Gurău şi domnul 
Manu Corneliu – şef birou.  
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 de deputaţi din totalul de 30 de deputaţi 
membri ai comisiei. 

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

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
           
 
 
 
 
        Consilier parlamentar 
          Viorica Petraşcu 
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