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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat 

individual având ca obiectiv dezvoltarea regională 
 

  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, în procedură de urgenţă, pentru aviz care va fi 
transmis Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor 
de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, transmis cu adresa nr. 
P.L.x. 139 din 29 mai 2012, înregistrat sub nr.23/115 din 30 mai 2012. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.184/13.03.2012, avizează favorabil 
proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri preluate de iniţiator. 
  Senatul, în şedinţa din 21 mai 2012, a adoptat proiectul de lege. 
  Potrivit obiectului de reglementare, în urma modificării contractului de 
cumpărare de către Ford a 72% din acţiunile deţinute de AVAS la SC Automobile 
Craiova SA, perioada de implementare a investiţiilor Ford a fost extinsă cu 3 luni 
până la 31 decembrie 2012, ajutorul de stat pentru proiectele de investiţii a fost redus 
de la 143 la 75 milioane euro, iar valoarea totală a investiţiilor a fost majorată de la 
675 la 869 milioane euro. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 
19 iunie 2012. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera 
Deputaţilor. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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