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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

            DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                Bucureşti, 16 iunie 2015 

                  Nr. PLx.  434/2015 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 
privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara"-S.A. 

din venituri rezultate din privatizare 
 

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

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată pentru dezbatere şi avizare, în procedură de 

urgenţă cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind 

acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara"-S.A. din venituri rezultate din 

privatizare, transmis cu adresa PLx. 434 din 02 iunie 2015. 

Conform prevederilor art. 75 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 în şedinţa din data de 

27 mai 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform adresei nr. 

464/13.05.2015. 
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect acordarea unui împrumut Societăţii Complexul 

Energetic Hunedoara-S.A. din venituri rezultate din privatizare, în limita sumei de 40.000 mii lei, de către 

Ministerul Finanţelor Publice, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, 

pe o perioadă de 90 de zile, sub forma unui ajutor de stat individual pentru salvare, autorizat de Comisia 

Europeană prin Decizia nr. C (2015) 26 52 final din data de 21 aprilie 2015. 

În şedinţa din data de 16 iunie 2015, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat actul normativ supus avizării, 

expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi 
propuneri. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 

voturi (o abţinere), să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
 

 VICEPREŞEDINTE,                                                                   SECRETAR, 
Ciprian Nicolae NICA                                      Sorin Constantin STRAGEA 
 

 
 Consilier parlamentar,                                                                                    Avizat şef serviciu,                                            

  Roxana ZEGREAN                                                                                          Ciprian BUCUR 
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