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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

    
  Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2020 pentru modificarea şi completarea art. 1 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva 

de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada 

de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu 

Severin, judeţul Mehedinţi, transmis cu adresa nr. P.L.x. 24 din  1 februarie 2021. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE  
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RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

185/2020 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 

împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a 
agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, 

judeţul Mehedinţi 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 

servicii a fost sesizată, în procedură de urgență, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2020 pentru modificarea şi 

completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea 

scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare 

asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din 

municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, transmis cu adresa nr.P.L.x.24 din 1 

februarie 2021, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/57 din 2 

februarie 2021. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1095/27.10.2020, avizează favorabil proiectul de 

ordonanță de urgență, cu observaţii şi propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de lege în condițiile 

art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

 Ordonanța de urgență supusă aprobării prin proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.5/2019. Potrivit expunerii de motive, pentru a se evita întreruperea furnizării de energie 

termică din cauza lipsei de disponibilităţi băneşti necesare achiziţionării combustibilului 

energetic, proiectul propune scoaterea din stocurile disponibile păstrate în rezervele de stat, 
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cu titlu de împrumut, până la data de 31 octombrie 2021, a cantităţii de 26.000 tone păcură, 

necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din 

municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi. 

  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința 

din 7 decembrie 2021 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 185/2020 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă 

de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a 

agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, 

judeţul Mehedinţi în forma adoptată de Senat. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 25 deputați membri ai 

comisiei. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE                                                           SECRETAR 

      SÁNDOR BENDE                                       ӦZMEN OANA-MARCIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 
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