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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2004 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune 
energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001, 
transmis comisiei noastre cu adresa nr. P.L.x- 441 din 30 august 2004, în procedură 
de urgenţă, în vederea dezbaterii şi avizării în fond şi înregistrată la Comisia pentru 
industrii şi servicii sub nr.23/124 din 30 august 2004. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  Potrivit art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.       
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

István Antal 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantităţii 

de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat în anul 2001 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, 
în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 
milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de 
Stat în anul 2001, transmis cu adresa nr.P.L.x- 441 din 30 august 2004, înregistrată la 
Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.23/124 din 30 august 2004. 
  Potrivit prevederilor art.75 alin.(3) din Constituţia României, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de lege cu avizele nr.31/741 din 2 
septembrie 2004, respectiv nr.441 din 2 septembrie 2004. 
  Cu avizul nr.1018 din 11 iunie 2004, Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
  Prin proiectul de lege se prorogă termenul prevăzut de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.100/2001, cu modificările ulterioare, pentru că stocul de 
cărbune energetic nu poate fi constituit în vederea restituirii Administraţiei Naţionale 
a Rezervelor de Stat până la termenul scadent deoarece capacitatea de stocare din 
centralele termice şi electrice este ocupată în prezent de stocul rezervă de stat în 
proporţie de 70% iar achiziţionarea de cărbune în această perioadă conduce la 
blocarea unor sume importante de bani, la degradarea cărbunelui stocat şi la pericolul 
apariţiei fenomenului de autoaprindere. 

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa 
din 2 septembrie 2004. 
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La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Economiei şi Comerţului: doamna Elena Gârleşteanu - consilier, doamna Adela Fer - 
consilier şi domnul Valentin Lixandru - consilier. 

După examinarea proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune 
energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001, în 
forma adoptată de Senat.   

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 24 
de membri ai comisiei. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
     
 
 
 
 

 
                        PREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
 
                          István Antal                                       Aurelia Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert, 
Silvia Vlăsceanu 
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