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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 

nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub 

forma de imprumut, a unei cantitati de pacura necesare asigurarii, 
pe perioada de iarna, a agentului termic pentru incalzirea populafiei 

din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judelul Mehedinli

Camera Deputajilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonan^a de urgen^a a Guvernului 

nr. 5 din 15 februarie 2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de 

stat, sub forma de imprumut, a unei cantitaji de pacura necesare 

asigurarii, pe perioada de iama, a agentului termic pentru incalzirea 

populatiei din municipiul Drobeta-Tumu Severin, jude^ul Mehedin^i, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 128 din 

18 februarie 2019, cu urmatoarele modificari §i completari:

1. La articolul 1, alineatul (1) $e modifica $i va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 1. - (1) Se aproba scoaterea din stocurile disponibile 

pastrate in rezervele de stat, cu titlu de imprumut, pana la data de 

31 octombrie 2019, a cantitalii de 9.941 tone pacura, iar pana la data de 

31 octombrie 2020, a cantitatii de 25.000 tone pacura, necesare 

asigurarii, pe perioada de iama, a agentului termic pentm incalzirea 

populaliei din municipiul Drobeta-Tumu Severin, judepil Mehedinti.”
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2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Cantitatea de 25.000 tone de pacura prevazuta la alin. (1), 

se pune la dispozitia Serviciului Public de Alimentare cu Energie 

Termica numai dupa restituirea sau achitarea cantitatii de 9.941 tone 

pacura.”

3. La articolul 3, alineatul (1) se modified $i va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 3. - (1) In cazul nerestituirii imprumutului prevazut la 

art. 1 alin. (1), Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica va 

suporta pentru primele 30 de zile, penalitali de intarziere la plata la 

nivelul celor prevazute de lege pentru crean^ele bugetare la valoarea 

produsului prevazuta in contractul de imprumut, dupa care Administra^ia 

Nationala a Rezervelor de Stat §i Probleme Speciale va emite facturi 

pentru valoarea combustibilului calculata la pretul pietei de la data 

facturarii.”

4. Dupa articolul 4 se introduce un nou articolul, articolul 5, 
cu urmatorul cuprins:

„Art, 5. - Pana la data implinirii termenului de restituire sau in 

cadrul termenului prevazut la art. 3 alin. (1), Serviciul Public de 

Alimentare cu Energie Termica are dreptul sa solicite Administratiei 

Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale achitarea valorii 

produselor imprumutate calculata la pretul pietei de la data facturarii.”
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Acest protect de lege a fost adoptat de Camera Deputatilor 

in §edin{a din 22 octombrie 2019, cu respectarea prevederilor 

art. 76 alin. (2) din Constitufia Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION-MARCEL CIOLACU


