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               AVIZ 

asupra 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2013 

privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a 
creanțelor bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin 

organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" -S.A.Reșița 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului a creanțelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, 
prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" -S.A.Reşiţa trimis cu adresa 
nr.PLx 503/2013. 
             Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 
pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
            Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 
11 noiembrie 2013. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut iniţiativa legislativă, menţionată mai sus, în şedinţa din 9 decembrie 2013.  

  Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1136 din 16 octombrie 2013. 
             În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a 
creanțelor bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul 
fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" -S.A.Reșița 

 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare.  
 
               VICEPREŞEDINTE,      SECRETAR, 
               Ciprian Nicolae NICA                    Theodor Cătălin NICOLESCU 
 
 
 
 
Şef Serviciu, 
Ciprian BUCUR 
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