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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 

                 
PLx. 639/2015                                                                                                                  Nr.4c-3/295  
                                                                                                                                            27.10.2015                      

 
 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2015 privind 
acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societăţii “Complexul Energetic 

Hunedoara“ – S.A. 
             
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în 
procedură de urgenţă cu proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societăţii 
“Complexul Energetic Hunedoara“ – S.A., transmis cu adresa   PLx. 639/2015 şi  înregistrat cu nr.  
4c-3/295/2015.  

Avizul comisiei va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare, care au fost sesizate în fond.  

Senatul, în calitate de prima Camera sesizată a adoptat proiectul de Lege, în şedinţa din 
data de 05 octombrie 2015.  

Consiliul Legislativ, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu unele 
observaţii şi propuneri,  conform adresei nr. 664 din 25 iunie 2015. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare acordarea unui ajutor de stat 
individual pentru salvarea Societăţii “Complexul Energetic Hunedoara“ – S.A., în limita sumei de 
167.000 mii lei, de către Ministerul Finanţelor Publice, pe o perioadă de  6 luni, ajutorul fiind 
autorizat de Comisia Europeană, prin Decizia CE nr. C (2015) 2652 final din 21 aprilie 2015. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru industrii şi servicii a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din data de  
27.10.2015.                                                                                              

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze 
favorabil iniţiativa legislativă. 

În raport de obiectul şi continutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. 
(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
Decizională. 
 
              

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Gheorghe MARIN 

 
 

Consilier parlamentar, 
Viorica Petraşcu 
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