
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                            

Bucureşti, 18 aprilie 2012         
PL-x  52/2012                      

 
 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni 
deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"-

S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2004 privind unele 
măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a 

Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" -S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a 
Gazelor Naturale "Distrigaz Nord"- S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale 

filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de 
acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 
"Electrica"-S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2004 
privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" -S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord"- S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor 
comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, trimis cu adresa nr. P.L.x 52 din 10 
aprilie 2012 şi înregistrat cu nr. 31/230  din 11 aprilie 2012. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege ca urmare a depăşirii 
termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituţia României republicată. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 18 aprilie 2012. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru derularea 
activităţilor necesare finalizării vânzării unui pachet de acţiuni destinate salariaţilor, membrilor 
consiliilor de administraţie şi pensionarilor cu ultimul loc de muncă la filialele Societăţii Comerciale 
de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. şi la Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. 

Totodată, prezentul proiect urmăreşte modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" -S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de 



Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord"- S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor 
comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr.1359/20.12.2011.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate  de 
voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege  face parte din categoria 
legilor ordinare.  
 
                        
                          PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 
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