
 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

                 
Bucureşti, 04.03.2009 

                                  Nr.23/57/2009 
       

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.116/2008 pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi 

finalizarea privatizării societăţilor comerciale4 filiale de distribuţie şi furnizare a 
energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica Oltenia"- S.A. 

 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz 
care va fi transmis Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2008 
pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării 
societăţilor comerciale4 filiale de distribuţie şi furnizare a energiei 
electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica Oltenia"- S.A., transmis cu adresa 
nr.P.L.X 49din 11 februarie 2009, înregistrată sub nr.23/57 din 13 februarie 2009. 
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 februarie 2009. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observaţii şi 
propuneri preluate de către iniţiator. 
  Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 3 martie 
2009. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să avizeze favorabil proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.116/2008 pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru 
derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale4 filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica Oltenia"- S.A., 
în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
  Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
  
                                                             PREŞEDINTE, 
                                                               Iulian Iancu 
Consilier, 
Silvia Vlăsceanu 
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