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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, transmisă spre dezbatere în fond Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare, Comisiei pentru industrii şi servicii și 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități,  cu adresa nr. Pl-x 24 din 12 februarie 2018, 
înregistrată sub nr. 4c-1/29, respectiv nr. 4c-3/41 și nr. 4c-11/77 din 13 februarie 2018, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

  
 
 

 
        PREŞEDINTE                   PREŞEDINTE                            PREŞEDINTE 
 
              Gheorghe ȘIMON                         Iulian IANCU                         Eugen NCOLICEA    
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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități, au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, transmisă cu adresa nr. Pl-x 24 din                                  
12 februarie 2018, înregistrată sub nr. 4c-1/29, respectiv nr. 4c-3/41 și nr. 4c-11/77 din  
13 februarie 2018. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, 
în şedinţa din 5 februarie 2018.   

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 855 din 12 octombrie 2017, a avizat 
favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului,                  
a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului  nr. 4c-6/25 din                                       
27 februarie 2018. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea                   

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, 
cu modificările ulterioare, în sensul instituirii unor interdicții, care vizează: 

 • angajarea întreprinderii publice prin încheierea oricăror acte juridice cu 
operatorii economici emitenți de titluri de participare la purtător; 

 • prelungirea contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi 
între întreprinderile publice și operatorii economici emitenți de titluri de participare la 
purtător, precum și suplimentarea obiectului sau prețului acestora; 

 • efectuarea de către întreprinderile publice de comenzi de bunuri și/sau servicii 
în baza contractelor-cadru semnate anterior intrării în vigoare a prezentei legi cu 
operatorii economici emitenți de titluri de participare la purtător. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor trei 
Comisii au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare au examinat iniţiativa legislativă menţionată 
mai sus şi documentele care o însoţesc, în şedinţa din 5 iunie 2018. Membrii Comisiei 
pentru industrii şi servicii au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în 
şedinţa din 24 aprilie 2018. Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 
examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 29 mai 2018. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au fost prezenţi la dezbateri toți deputaţii. Din numărul total de                               
20 de membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii au participat la dezbateri                       
15 deputaţi, iar din totalul de 25 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități, au participat deputații conform listei de prezență.  

La lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a 
participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiției, doamna secretar de stat 
Sofia Mariana Moț. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii celor trei Comisii, s-a constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât,                 
în legislația  națională, acțiunile la purtător sunt reglementate în                                        
Capitolul IV: Societățile pe acțiuni, Secțiunea I: Despre acțiuni, din                                                 
Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Astfel, art. 91 prevede: ,,în societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin 
acţiuni emise de societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la 
purtător”.  

În acest sens, membrii celor trei Comisii au apreciat că intervențiile legislative 
ar trebui să se realizeze asupra actului normativ care reglementează emiterea acțiunilor la 
purtător, și anume  asupra Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Faţă de considerentele menţionate mai sus, membrii celor trei Comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă, 5 abţineri), să propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.        

  
 
 
             PREŞEDINTE                         PREŞEDINTE                             PREŞEDINTE 
 
          Gheorghe ȘIMON                         Iulian IANCU                          Eugen NCOLICEA    
 
 

 
 

       SECRETAR                               SECRETAR                              SECRETAR 
 

        George-Gabriel VIȘAN               Roxana MÎNZATU          Aida-Cristina CĂRUCERU 
 
 

 
                 
 
 
                  
            Şef serviciu                                       Consilier parlamentar                          Consilier parlamentar 

    Lidia-Graziella SEGĂRCEANU                   Isabela Patricia ROBE                             Florica MANOLE           
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