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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 05.03.2001
                   Nr. 13/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.276/2000 privind aprobarea scoaterii din
rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială
"Termoelectrica" - S.A.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere şi următoarele
avize:

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Consiliul Legislativ.
Prezentul raport înlocuieşte raportul nr.13 din 14.02.2001.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile
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Prezentul raport înlocuieşte raportul nr.13 din 14.02.2001.

RAPORT

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor

cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială
"Termoelectrica" - S.A.

Cu adresa nr.680 din 8 ianuarie 2001, în conformitate cu prevederile

art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent al Camerei

Deputaţilor a sesizat Comisia pentru industrii şi serviciicu dezbaterea şi avizarea în

fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de

combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A..

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege sus-

menţionat, în şedinţa din data de 14.02.2001, având în vedere şi avizele favorabile

primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Consiliul Legislativ şi

punctul de vedere favorabil al Guvernului şi au hotărât să propună plenului

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat
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a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" -

S.A., cu amendamente prezentate în anexă.

Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop refacerea stocurilor de

consum pentru perioada de iarnă.

Prin obiectul său de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege

face parte din categoria legilor ordinare.

      PREŞEDINTE,                                       SECRETAR,

                            István Antal                                          Aurelia Vasile

Expert,
Dr.Maria Cristina Bălănescu
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                         Anexa 1 de înlocuire a anexei la Raportul nr.13/14.02.2001

A M E N D A M E N T E    A D M I S E

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a
unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

Nr.
crt

Textul iniţiatorului Amendamente propuse de comisie
Autorul

Motivaţia

0 1 2 3

1 Titlul Legii
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă nr.276/2000 privind aprobarea
scoaterii din rezervele de stat a unor

cantităţi de combustibili pentru Societatea
Comercială "Termoelectrica" - S.A.

Nemodificat.

+
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0 1 2 3
2. Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de

urgenţă nr.276/2000 privind aprobarea
scoaterii din rezervele de stat a unor
cantităţi de combustibili pentru Societatea
Comercială "Termoelectrica" - S.A.

Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă
nr.276/2000 privind aprobarea scoaterii din
rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili
pentru Societatea Comercială "Termoelectrica"
- S.A. cu următoarea completare:

Ordonanţa a suferit
completări.

3. Art.1 - Prin derogare de la prevedrile art.5
alin.(2) din Legea nr.82/1992 privind
rezervele de stat republicată, se aprobă
scoaterea din rezervele de stat, cu titlu de
împrumut, pe termen de 180 de zile, a
cantităţilor de 1.000.000 tone cărbune
energetic şi 150.000 tone păcură, care vor fi
acordte Societăţii Comerciale
"Termoelectrica" - S.A.

Art.1 - Prin derogare de la prevedrile art.5
alin.(2) din Legea nr.82/1992 privind rezervele
de stat republicată, se aprobă scoaterea din
rezervele de stat, cu titlu de împrumut, pe
termen de 180 de zile, a cantităţilor de
1.000.000 tone cărbune energetic şi 150.000
tone păcură, care vor fi acordte Societăţii
Comerciale "Termoelectrica" - S.A., în
condiţiile art.1562 Cod Civil.

Pentru ca împrumutatorul să
rămână proprietarul lucrului
dat cu împrumut.

                                                   PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR,

                                                     Istvan Antal                                                               Aurelia Vasile

Expert,
Dr.Maria Cristina B�l�nescu
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