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BIROUL PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea alin. (1) al art. 11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, trimis spre 
dezbatere cu adresa Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr. PLx.91/2013 din 18 
martie 2013, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan Liviu CIUCĂ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
Bucureşti,    31.10.2013      
Nr. 4c-2/118 

Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

Bucureşti,   31.10.2013       
 
PLx91/2013 
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Parlamentul  României 
 
 
 
 
            
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al Capitolului II  
din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 

justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectului de Lege pentru modificarea 
alin. (1) al art. 11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, trimis cu adresa nr. 
PLx.91/2013 din 18 martie  2013. 

În temeiul 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 Camera sesizată, a adoptat proiectul de lege, în 
şedinţa din 12 martie 2013, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată. 

Consiliul Legislativ prin avizul nr.1067 din 12 decembrie 2012, a avizat 
favorabil proiectul de lege, cu unele observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a avizat favorabil 
proiectul de lege, conform avizului transmis cu adresa nr. 21/71 din 26 martie 2013. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.11 al 
Capitolului II din Titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății 
și justiției, precum și unele măsuri adiacente, în sensul prorogării termenului de finalizare 
a procedurilor de admitere la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare de SC. Bursa de 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
Bucureşti,    03.10.2013      
Nr. 4c-2/118 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

Bucureşti,   03.10.2013       
 
PLx91/2012 
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Valori Bucureşti S.A a acţiunilor emise de societăţile comerciale, societăţile naţionale şi 
companiilor prevăzute în Anexa,  la Titlul VII, din lege. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de Lege în şedinţe separate. 

 
Astfel,  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege 

în şedinţa din 22 octombrie 2013, iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în şedinţa din 
ziua de 29 octombrie 2013.  

La dezbaterile Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat, în 
calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederilor art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Justiţiei, domnul Florin Moţiu, secretar de 
stat, iar din partea Ministrului Transporturilor, a participat domnul Nicu Buică, secretar de 
stat, la cele ale Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din partea Ministerului Justiției 
domnul Manuel Donescu – secretar de stat şi din partea Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului doamna Silvia Mihalcea – director general şi domnul Bogdan Burdescu – 
director. 

Din total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au 
participat la dezbateri 20 deputaţi, iar la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au 
participat 31 deputaţi din totalul de 33 de membri. 
 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a 
proiectului de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al Capitolului II din Titlul VII al 
Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente cu amendamentele prezentate în anexă. 

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

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan Liviu CIUCĂ 
 
 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 

 
 

SECRETAR, 
 

Theodor-Cătălin NICOLESCU 
 

 
Şefi serviciu 
Ciprian Bucur 
Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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ANEXĂ 
 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisiile propun  adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text in vigoare Textul adoptat de Senat Text  propus de Comisie   
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1  
   

 

Lege 
pentru modificarea alin.(l) al art. 
II al Capitolului II din Titlul VII 

al Legii nr.247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii 

şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente 

 
 

Lege 
pentru modificarea alin.(l) al art. 
II al Capitolului II din Titlul VII 

al Legii nr.247/2005  privind 
reforma în domeniile proprietăţii 

şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente precum şi 

pentru modificarea şi 
completarea    Legii   nr.  

26/1990 privind registrul 
comerţului 

 
Autori:  
- Comisia juridica, de 
disciplina si imunități 
- dp. Viorel Ştefan - PSD 

 

2  
 

Articol unic - Alineatul (1) al 
articolului 11 al Capitolului II 
din Titlul VII al Legii 
nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, 

Art. I. - Alineatul (1) al 
articolului 11 al Capitolului II 
din Titlul VII al Legii 
nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, 

 

http://art.ll/
http://art.ll/
http://art.ll/
http://art.ll/
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Nr. 
crt. 

Text in vigoare Textul adoptat de Senat Text  propus de Comisie   
(autorul amendamentului) 

Motivare 

precum şi unele măsuri 
adiacente, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.653 din 22 iulie 2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

precum şi unele măsuri 
adiacente, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.653 din 22 iulie 2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Autori:  
- Comisia juridica, de 
disciplina si imunități 
- dp. Viorel Ştefan - PSD 

 Art. 11. - (1) Entităţile 
menţionate la art. 9 alin. (1) au 
obligaţia ca până la data de 30 
septembrie 2007 să iniţieze 
procedurile legale necesare 
pentru derularea de oferte 
publice iniţiale sau secundare de 
vânzare pentru pachete de 
acţiuni de minimum 5% emise 
de societăţile comerciale, 
societăţile naţionale şi 
companiile naţionale prevăzute 
în anexă, în vederea admiterii 
acţiunilor acestora la 
tranzacţionare în sisteme de 
tranzacţionare administrate de 

(1)  Entităţile menţionate la art. 9 
alin.(l) au obligaţia ca până la 
data de 30 septembrie 2007 să 
iniţieze procedurile legale 
necesare pentru derularea de 
oferte publice iniţiale sau 
secundare de vânzare pentru 
pachete de acţiuni de minimum 
5% emise de societăţile 
comerciale, societăţile naţionale 
şi companiile naţionale 
prevăzute în anexă, în vederea 
admiterii acţiunilor acestora la 
tranzacţionare în sisteme de 
tranzacţionare administrate de 

“Art. 11. - (1)  Entităţile 
menţionate la art. 9 alin. (l) au 
obligaţia ca până la data de 30 
septembrie 2007 să iniţieze 
procedurile legale necesare 
pentru derularea de oferte 
publice iniţiale sau secundare de 
vânzare pentru pachete de 
acţiuni de minimum 5% emise 
de societăţile comerciale, 
societăţile naţionale şi 
companiile naţionale prevăzute 
în anexă, în vederea admiterii 
acţiunilor acestora la 
tranzacţionare în sisteme de 
tranzacţionare administrate de 
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Nr. 
crt. 

Text in vigoare Textul adoptat de Senat Text  propus de Comisie   
(autorul amendamentului) 

Motivare 

S.C. Bursa de Valori Bucureşti - 
S.A. Procedurile de admitere la 
tranzacţionare vor fi finalizate 
cel târziu la data de 31 
decembrie 2012. 

S.C. Bursa de Valori Bucureşti - 
S.A.. Procedurile de admitere la 
tranzacţionare vor fi finalizate 
cel târziu la data de 31 
decembrie 2013. 

S.C. Bursa de Valori Bucureşti - 
S.A.. Procedurile de admitere la 
tranzacţionare vor fi finalizate 
cel târziu la data de 31 
decembrie 2014.” 
 
Autori:  
- Comisia juridica, de 
disciplina si imunități 
- dp. Viorel Ştefan - PSD 

3   Art. II.   -  Legea   nr.  26 din  5 
noiembrie 1990   privind 
registrul comerţului, cu 
modificările si completările 
ulterioare, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
nr. 49 din 4 februarie 1998, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 

 

  
 
 
Art. 10. – (1) Structura 
organizatorică şi modul de 
funcţionare ale Oficiului 
Naţional al Registrului 

 1. La articolul 10, alineatele (1) 
şi (4)  se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„Art. 10. - (1) Numărul maxim 
de posturi ale Oficiului 
National al Registrului 
Comerțului şi ale oficiilor 
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Nr. 
crt. 

Text in vigoare Textul adoptat de Senat Text  propus de Comisie   
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Comerţului şi ale oficiilor 
registrului comerţului de pe 
lângă tribunale, precum şi 
numărul maxim de posturi ale 
acestora se stabilesc prin 
regulament de organizare şi 
funcţionare aprobat prin ordin al 
ministrului justiţiei. 

registrului comerțului de pe 
lângă tribunale se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului, iar  
structura organizatorică şi modul 
de funcționare ale acestora prin 
regulament de organizare şi 
funcționare aprobat prin ordin al 
ministrului justiției.” 
 
Autori: dep. Tataru Florin, 
Angel Tilvar, Razmerita 
Cristian, Caprar Gheorghe, 
Ionel Arsene, Cosmin Necula, 
Daniel Florea, Ciprian Nica, 
Andrei Dolineaschi, Intotero 
Natalia Simon Gheorghe, dp. 
Viorel Ştefan - PSD 

 
 

(4) Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului este 
condus de un director general 
numit de ministrul justiţiei, în 
condiţiile legii. În funcţia de 
director general pot fi numiţi şi 
magistraţi detaşaţi, în condiţiile 
legii. 

 

 „(4) Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului este 
condus de un director general 
selecţionat prin examen sau 
concurs şi numit în funcţie 
prin ordin al ministrului 
justiţiei, pentru un mandat de 
4 ani, care poate fi reînnoit, în 
condițiile legii. În funcția de 
director general pot fi numiți si 
magistrați detașați, în condițiile 
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Nr. 
crt. 

Text in vigoare Textul adoptat de Senat Text  propus de Comisie   
(autorul amendamentului) 

Motivare 

legii.” 
 
Autori: dep. Tataru Florin, 
Angel Tilvar, Razmerita 
Cristian, Caprar Gheorghe, 
Ionel Arsene, Cosmin Necula, 
Daniel Florea, Ciprian Nica, 
Andrei Dolineaschi, Intotero 
Natalia Simon Gheorghe, dp. 
Viorel Ştefan - PSD 

4  
 

 2. După alineatul (4) al 
articolului 10 se introduce un 
nou alineat, alin. (41) , care va 
avea următorul cuprins : 
„(41) Directorul general este 
ajutat în activitatea sa de 2 
directori generali adjuncţi, 
selecţionaţi prin examen sau 
concurs, şi numiţi în funcţie 
prin ordin al ministrului 
justiţiei, pentru un mandat de 
4 ani, care poate fi reînnoit, în 
condițiile legii.” 
 
Autori: dep. Tataru Florin, 
Angel Tilvar, Razmerita 
Cristian, Caprar Gheorghe, 
Ionel Arsene, Cosmin Necula, 
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Nr. 
crt. 

Text in vigoare Textul adoptat de Senat Text  propus de Comisie   
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Daniel Florea, Ciprian Nica, 
Andrei DolineaschiIntotero 
Natalia Simon Gheorghe, dp. 
Viorel Ştefan - PSD 

5   
 
 
  (5) Oficiile registrului 
comerţului de pe lângă tribunale 
sunt conduse de directori numiţi 
de ministrul justiţiei, în 
condiţiile legii. 
 

 3. La articolul 10, alineatul (5) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
“(5) Oficiile registrului 
comerţului de pe lângă tribunale 
sunt conduse de directori, 
ajutaţi, după caz, în activitate 
de directori adjuncţi, conform 
Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Oficiului 
Naţional al Registrului 
Comerţului şi oficiilor 
registrului comerţului de pe 
lângă tribunale, selecţionaţi 
prin examen sau concurs şi 
numiţi în funcţie prin ordin al 
ministrului justiţiei, pentru un 
mandat de 4 ani, care poate fi 
reînnoit, în condițiile legii.” 
 
Autori: dep. Tataru Florin, 
Angel Tilvar, Razmerita 
Cristian, Caprar Gheorghe, 
Ionel Arsene, Cosmin Necula, 
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Nr. 
crt. 

Text in vigoare Textul adoptat de Senat Text  propus de Comisie   
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Daniel Florea, Ciprian Nica, 
Andrei DolineaschiIntotero 
Natalia Simon Gheorghe, dp. 
Viorel Ştefan - PSD 

6  
 

 Art. III – (1) În termen de 30 
zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se 
adoptă regulamentul de 
ocupare a funcţiilor de 
director general, director 
general adjunct la Oficiul 
Naţional al Registrului 
Comerţului şi a funcţiilor de 
director, director adjunct la 
oficiile registrului comerţului 
de pe lângă tribunale aprobat 
prin ordin al ministrului 
justiției.  
(2) In termen de 6 luni de la 
adoptarea regulamentului 
prevăzut la alin. (1), se numesc 
în funcții directorul general şi 
directorii generali adjuncți ai 
Oficiului National al 
Registrului Comerțului, 
directorii si directorii adjuncți 
ai oficiilor registrului 
comerțului de pe lângă 

Termenul de 6 luni este 
necesar pentru 
implementarea 
prevederilor prezentei 
legi. 
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Nr. 
crt. 

Text in vigoare Textul adoptat de Senat Text  propus de Comisie   
(autorul amendamentului) 

Motivare 

tribunale, potrivit prevederilor 
Legii registrului comerțului 
nr. 26/1990, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, astfel cum a fost 
modificată şi completată prin 
prezenta lege. 
 
Autori: dep. Tataru Florin, 
Angel Tilvar, Razmerita 
Cristian, Caprar Gheorghe, 
Ionel Arsene, Cosmin Necula, 
Daniel Florea, Ciprian Nica, 
Andrei Dolineaschi, Intotero 
Natalia Simon Gheorghe, dp. 
Viorel Ştefan - PSD 

 
 


