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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 19.05.2003 
                                  Nr.23/100/2003 

 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2003 privind aprobarea 

scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Regia 

Autonomă pentru Activităţi Nucleare, primit cu adresa nr.272 din 14 aprilie 

2003. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

István Antal 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 19.05.2003 

                         Nr.23/100/2003 
 

 
RAPORT 

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2003 privind aprobarea scoaterii din 
rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare 

   
 
 

1. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de 
combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2003 privind aprobarea 
scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare a fost 
avizat favorabil de Consiliul Legislativ cu nr.527/2.04.2003. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2003 privind aprobarea scoaterii din 
rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare a fost avizat favorabil de 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.272/15.04.2003 şi de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu nr.234/24.04.2003. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2003 privind aprobarea scoaterii din 
rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare are ca obiect de reglementare 
permiterea unui împrumut, pe 180 de zile, din rezervele de stat, a combustibilului necesar pentru completarea stocului de consum de 
cărbune energetic, pentru a preîntâmpina oprirea producţiei de energie electrică şi termică şi implicit a apei grele, datorită scăderii 
stocului de cărbune, ca efect al iernii  precedente, şi rambursarea  împrumutului împreună cu toate cheltuielile aferente, inclusiv 
penalităţile în caz de nerestituire.  

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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3. Proiectul de lege a fost examinat în şedinţa comisiei din data de 15.05.2003. La dezbaterile comisiei au participat 
invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Industriei şi 
Resurselor. 

4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 25 membri ai comisiei. 
Raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2003 privind 

aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, a fost 
adoptat cu două abţineri de către deputaţii prezenţi la lucrări. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru industrii şi servicii propune plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului 
de lege, în forma prezentată de Guvern, cu un amendament respins. 

 
 

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

În urma dezbaterii în comisie, proiectul de lege se aprobă cu următorul amendament respins: 
 
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial 
 

Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 
1. Admitere 

2. Respingere 
0 1 2 3 
1. Art.2. - (1) În cazul nerestituirii 

împrumutului la termenul prevăzut la 
art.1, şi după aplicarea prevederilor art.5 
alin.(3) din Legea nr.82/1992, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Administraţia 
Naţională a Rezervelor de Stat va emite 
facturi fiscale pentru valoarea produselor 
calculată la preţurile pieţei. 
 

 
 
 
 
 
 
După aliniatul (1) al articolului 2, se 
introduce aliniatul (11) cu următorul cuprins: 
(11) Regia Autonomă pentru Activităţi 
Nucleare-sucursala �Romag-Termo� 

1.Este necesară nu doar plata 
datoriei, ci acoperirea tuturor 
costurilor, inclusiv privind 
transportul, etc, pentru 
completarea rezervelor de stat  
cu cantitatea de cărbune 
împrumutată, aspect insuficient 
precizat de Ordonanţa de 
urgenţă.   
2. Ordonanţa de urgenţă a 
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 Drobeta,   va   suporta   integral,   toate  Guvernului  nr.20/2003 privind  
 

0 1 2 3 
  

 
 
 
 
 
(2) Până la desdăunarea integrală a 
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de 
Stat, Regia Autonomă pentru Activităţi 
Nucleare suportă dobânzi şi penalităţi de 
întârziere la nivelul celor prevăzute de 
lege pentru creanţele bugetare. 
 

costurile necesare pentru completarea 
rezervelor de stat cu întreaga cantitate de 
cărbune energetic împrumutată.  
 
Dep.Damian Brudaşcu 
 

aprobarea scoaterii din rezervele 
de stat a unor cantităţi de 
combustibil pentru Regia 
Autonomă pentru Activităţi 
Nucleare şi-a produs efectul, iar 
conţinutul amendamentului este 
implicit cuprins în prevederile 
acesteia. 
 

 
 
 
 
                                  PREŞEDINTE,                                                                                 SECRETAR, 
 
                                    István Antal                                                                                   Cristian Buzea 

 
 

RAPORTORI: 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD Dep.Dumitru Chiriţă - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD Dep.Aurel Daraban - PSD 
Dep.Cristian Buzea - PRM Dep.Istvan Erdei - UDMR 
Dep.Marin Anton - PNL Dep.Mihail Fâcă - PSD 
Dep.Radu Berceanu - PD Dep.Ioan Miclea - PRM 
Dep.Valentin Calcan - PSD Dep.Doru Dumitru Palade - PRM 
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Dep.Ion Rădoi - PSD 
Expert, Dr.Maria Cristina Bălănescu 
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