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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

         București, 25.10.2022 
                                                        Nr.4c-3/477/2018 

 
 
 
 
Către,  

Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Doamnei Preşedinte Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 
 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

Domnului Preşedinte Costel Neculai Dunava 

 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2018 pentru 

completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, transmis, pentru dezbatere în 

fond, Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei juridice, de diciplină și 

imunități și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, cu adresa 

nr.P.L.x.559/2018 din 22 octombrie 2018. 

      

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 

 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

 București, 25.10.2022 
                                                        Nr.4c-3/477/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.73/2018 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disci0lină și 
imunități și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2018 pentru 
completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, transmis cu adresa nr.P.L.x. 
559/2018 din 22 octombrie 2018, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/477/2018 din 
23 octombrie 2018. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.709/18.07.2018, avizează 
favorabil proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate 
de inițiator. 

Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.3877/17.07.2018, 
avizează nefavorabil proiectul de act normativ. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în ședința din 16 octombrie 2018. 
  Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci, prin avizele nr.4c-7/502 din 6 noiembrie 
2018, respectiv nr.4c-2/763 din 23 aprilie 2019, au avizat favorabil proiectul de 
lege. 

Ordonanța de urgență supusă adoptării are ca obiect de 
reglementare completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată 
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cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările ulterioare, 
în sensul exceptării de la aplicarea prevederilor acesteia a întreprinderilor 
publice definite la art.2 pct.2, la care acționarul privat nu mai deține participația 
majoritară, în vederea asigurării eficienței economice și a dezvoltării durabile a 
societăților la care statul va deveni acționar majoritar, pe principii echitabile de 
dezvoltare a investițiilor. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în 
şedinţa din 25 octombrie 2022. 
  În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2018 pentru completarea 
art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice în forma adoptată de Senat.  

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de 
prezență. 
  La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Economiei domnul Victor Cazana - director. 
  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 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 

 


