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                      Bucureşti, 09.10.2012 

                            Nr.23/214/2012 
       

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.30/2012 privnd transmiterea dreptului de administrare asupra 
acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială “Rompetrol Rafinare” – S.A. 

către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii 

Comerciale “Sanevit 2003”- S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele 
statutului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, 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 cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.30/2012 privnd transmiterea dreptului de administrare 
asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială “Rompetrol 
Rafinare” – S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul 
Societăţii Comerciale “Sanevit 2003”- S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în 
numele statutului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
transmis cu adresa nr. P.L.x 380 din 1 octombrie 2012, înregistrat sub nr.23/214 din 2 
octombrie 2012. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 
9 octombrie 2012.  
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
   

PREŞEDINTE, 
Iulian Iancu 

Consilier parlamentar,  
SilviaVlăsceanu
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