
 0

 
 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru industrii                                                  Comisia pentru cultură,arte,  
        şi servicii                                                                   mijloace de informare în masă 
Bucureşti, 17.03.2011                                                            Bucureşti, 17.03.2011 
   Nr.23/234/2010                                                                         Nr.30/489/2010 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării 

administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de 

Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de 

înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la 

Bruxelles la 23 iunie 2009, transmis pentru dezbatere şi avizare în fond, în procedură de 

urgenţă, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă, cu nr. P. L. x 452 din 14 septembrie 2010. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

        
 

                    PREŞEDINTE,                                                   PREŞEDINTE, 
 
    Iulian Iancu          Raluca Turcan 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru industrii                                                                                           Comisia pentru cultură, arte, mijloace   
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RAPORT    COMUN 
 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea 

unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare 

a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere 

dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 

 
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii 

şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 452 din 14 septembrie 2010 

cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor 

autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent 
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Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 

2009.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în condiţiile art. 115 alineatul (5) teza a III a din Constituţia României, 

republicată, în 6 septembrie 2010. 

La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au avut în 

vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.577/10.05.2010).  

Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative, în scopul 

reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul 

României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi 

România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, conform avizului nr. P.L. x 

452 – 31/758 din 22.09.2010, de Comisia pentru muncă şi protecţie socială, conform avizului nr.27/580 din 5.10.2010, de 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, conform avizului nr.24/619 din 

23.09.2010, de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, conform avizului nr.29/222 din 22.09.2010 şi de 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, conform avizului nr.21/242 din 22.09.2010, cu un amendament. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut proiectul de lege 
în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din data de 19 octombrie 2010 au fost prezenţi 15 
deputaţi din totalul de 19 membri. 
 La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Vasile TIMIŞ, 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.  

La şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 1 martie 2011 au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 25 membri. 



 2

 Raportul Comisiilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă şi la Comisia pentru industrii şi servicii. 

Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege cu amendamente. 

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

În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi cu art.92 alin.(9) punctul 1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
 

 

                            Amendamente admise  

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

1. 
 
 

 
Titlul legii 
 
LEGE privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 
pentru modificarea unor acte 
normative în vederea reducerii sau 
simplificării administrative a unor 
autorizaţii/avize/proceduri ca urmare 
a măsurilor asumate de Guvernul 
României în cadrul Planului de 
simplificare aferent 
Memorandumului de înţelegere 
dintre Comunitatea Europeană şi 
România, semnat la Bucureşti şi la 
Bruxelles la 23 iunie 2009 

Nemodificat  

 
2. 

 
__ 

 
ARTICOL UNIC. -  Se aprobă 

 
ARTICOL UNIC. - Se aprobă 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 43 din 5 mai 2010 pentru 
modificarea unor acte normative în 
vederea reducerii sau simplificării 
administrative a unor 
autorizaţii/avize/proceduri ca urmare 
a măsurilor asumate de Guvernul 
României în cadrul Planului de 
simplificare aferent 
Memorandumului de înţelegere 
dintre Comunitatea Europeană şi 
România, semnat la Bucureşti şi la 
Bruxelles la 23 iunie 2009. 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 43 din 5 mai 
2010 pentru modificarea unor 
acte normative în vederea 
reducerii sau simplificării 
administrative a unor 
autorizaţii/avize/proceduri ca 
urmare a măsurilor asumate de 
Guvernul României în cadrul 
Planului de simplificare aferent 
Memorandumului de înţelegere 
dintre Comunitatea Europeană şi 
România, semnat la Bucureşti şi 
la Bruxelles la 23 iunie 2009, cu 
următoarele modificări: 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

 
3. 

Art. I. – Legea energiei electrice 
nr.13/2007, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I,  nr.51 din 23 
ianuarie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
1.La articolul 11, alineatul (2), se abrogă 
litera ţ). 
2.La articolul 15, alineatul (1) punctul 1 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
“1.autorizaţii de înfiinţare pentru 
realizarea de noi capacitati energetice de 
producere a energiei electrice, inclusiv de 
capacitati de producere a energiei electrice 
si termice în cogenerare, sau 
retehnologizarea acestora, dacă puterea 
electrică instalată a capacităţilor 
respective depăşeşte 1 MW;” 
3. La articolul 15, după alineatul (3) 

             Nemodificat.  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
punctul 1 se introduce un nou alineat, 
alin.(31), cu următorul cuprins: 
„(31)Activitatea unei persoane de 
revânzare a energiei electrice catre 
utilizatorii retelelor electrice aflate în 
exploatarea sa se desfasoara fara licenta 
de furnizare prevazuta la alin. (1) pct. 2 
lit. f), în condiţiile respectării 
reglementărilor specifice, aprobate de 
autoritatea competenţă”. 
 

 
4. 

Art. II. - Legea nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 938 din 20 
noiembrie 2006, cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 
1. La articolul 24, alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
"(2) Toate intervenţiile care se efectuează 
asupra monumentelor istorice, altele decât 
cele de schimbare a funcţiunii sau a 
destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii 
curente, indiferent de sursa lor de 
finanţare şi de regimul de proprietate a 
imobilului, se fac cu specialişti şi experţi 
atestaţi şi sub inspecţia şi controlul 
propriu ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, respectiv ale 
serviciilor publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, în condiţiile legii." 
2. La articolul 26 alineatul (1), punctul 16 

               Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
va avea următorul cuprins: 
"16. instituie, în termen de 90 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Registrul specialiştilor, Registrul 
experţilor şi verificatorilor tehnici;" 
3. La articolul 26 alineatul (1), punctul 18 
se abrogă. 
4. La articolul 28 alineatul (3), litera j) se 
abrogă. 
5. La articolul 33 alineatul (1), litera e) va 
avea următorul cuprins: 
"e) propune criteriile de atestare a 
specialiştilor şi experţilor din domeniul 
protejării monumentelor istorice;" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. 

Art. III. - Ordonanţa Guvernului nr. 
25/2006 privind întărirea capacităţii 
administrative a Oficiului Român pentru 
Drepturile de Autor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 657 din 18 septembrie 2008, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
1. După articolul 3 se introduce un nou 
articol, articolul 31, cu următorul cuprins: 
„Art. 31. - (1) Oficiul Român pentru 
Drepturile de Autor administrează 
sistemul informatic naţional privind 
evidenţa şi simplificarea plăţii drepturilor 
de autor şi a drepturilor conexe de către 
utilizatori şi a repartiţiei remuneraţiilor 
colectate de organismele de gestiune 
colectivă în cadrul proiectului e-

 - 1. La articolul III, punctul 1, 
articolul 31  se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 „1. Art. 31.- (1) Pentru 
organizarea evidenţei şi 
simplificarea plăţii drepturilor de 
autor şi a drepturilor conexe de 
către utilizatori, precum şi a 
repartiţiei remuneraţiilor 
colectate, organismele de 
gestiune colectivă, sunt obligate 
să se informatizeze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a avea 
dispoziţii care sa 
favorizeze 
transparenţa  şi 
simplificarea 
activitaţii prin  
intermediul 
informatizării. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
guvernare. 
(2) Normele metodologice privind 
crearea şi funcţionarea evidenţei 
naţionale prevăzute la alin. (1) se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
Costurile de realizare a acestei evidenţe 
naţionale sunt suportate de organismele 
de gestiune colectivă beneficiare ale 
remuneraţiilor datorate de utilizatori." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La articolul 6 alineatul (1) punctul 1, 
litera d) se abrogă. 
 
3. La articolul 6 alineatul (2), litera d) se 
abrogă. 
 
4. La articolul 9, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
"(2) în vederea înscrierii fonogramelor, 
persoanele fizice autorizate sau persoanele 

 (2) Oficiul Român pentru 
Drepturile de Autor  verifică 
activitatea organismelor de 
gestiune colectivă prin 
intermediul  sistemului 
informatic al acestora, 
verificarea implicând doar o 
funcţie de citire şi nu de 
intervenţie în sistem. 
(3) Regulile privind accesul 
Oficiului Român pentru 
Drepturile de Autor la sistemul 
informatic al organismelor de 
gestiune colectivă se stabilesc 
prin decizia directorului 
general al Oficiului Român 
pentru Drepturile de Autor, cu 
obligaţia consultării prealabile 
a  acestora.” 
(Amendament propus de 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă) 
 
 
2. Nemodificat 
 
 
3. Nemodificat 
 
 
4. Nemodificat 
 
 
 



 7

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
juridice care produc fonograme pe 
teritoriul României depun la Oficiul 
Român pentru Drepturile de Autor o 
cerere-tip pentru fiecare fonogramă." 
 
5. La articolul 9, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 
următorul cuprins: 
 "(21) Cererea-tip prevăzută la alin. (2) 
este completată de solicitanţi, în mod 
obligatoriu, cu date şi informaţii, pe 
propria răspundere, privind: 
a) titlul fonogramei şi lista operelor 
conţinute; 
b) titularii drepturilor de autor şi ai 
drepturilor conexe pentru fiecare operă şi 
procentul din drepturile patrimoniale 
cuvenit fiecărui titular, în cazul gestiunii 
colective extinse; 
c) contractele de cesiune încheiate cu 
titularii dreptului de autor (direct de 
compozitor, textier, editor etc. sau prin 
organismele de gestiune colectivă) şi cu 
titularii de drepturi conexe (artişti 
interpreţi, executanţi, producători de 
fonograme etc); 
d) numele cedenţilor, drepturile 
patrimoniale cesionate, felul, durata şi 
teritoriul cesiunii; 
e) anul, ţara şi data primei fixări a 
fonogramei; 
f) anul primei publicări sau a primei 
radiodifuzări a fonogramei." 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
6. La articolul 9, alineatul (3) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Pentru persoanele fizice autorizate 
sau persoanele juridice care importă 
fonograme, respectiv desfăşoară activităţi 
de comerţ intracomunitar, cererea-tip este 
completată de solicitanţi, în mod 
obligatoriu, cu date şi informaţii, pe 
propria răspundere, privind drepturile de 
autor şi drepturile conexe, factura externă 
şi declaraţia vamală de import, după caz. 
Cererea-tip este însoţită de copia 
înscrisului doveditor al acordului 
titularului de drepturi privind importul, 
distribuirea şi comercializarea de 
fonograme pe teritoriul României, în 
traducere autorizată în limba română." 
 
7. La articolul 9, alineatele (4), (5) şi (6) 
se abrogă. 
 
8. Articolul 10 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
"Art. 10.- (1) După verificarea îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute la art. 9, Oficiul 
Român pentru Drepturile de Autor 
eliberează solicitanţilor adeverinţe de 
înscriere a fonogramelor în Registrul 
naţional al fonogramelor, astfel: 
a) pentru cererile completate on-line în 
aplicaţia informatică a Oficiului, anterior 
depunerii şi înregistrării la Oficiu, în 
termen de 4 zile lucrătoare de la data 

6. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Nemodificat 
 
 
8. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
înregistrării; 
b) pentru cererile depuse şi înregistrate 
direct la Oficiu, în termen de 6 zile 
lucrătoare de la data înregistrării; 
c) pentru cazurile în care se solicită 
eliberarea în regim de urgenţă, în termen 
de două zile lucrătoare de la data 
înregistrării. 
(2) Persoanele fizice sau juridice care 
produc pe teritoriul României fonograme 
cu opere din repertoriul internaţional, 
naţional sau cele cărora le-a fost cesionat 
de către producătorii români dreptul de 
reproducere şi distribuire de fonograme în 
România sunt obligate să depună la 
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 
un exemplar al fonogramei pe fiecare tip 
de suport, în forma în care acesta a fost 
introdus în circuitul comercial, în termen 
de 30 de zile de la data emiterii 
adeverinţei de înscriere a fonogramelor în 
Registrul naţional al fonogramelor. 
(3) Persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1) 
pot depune la Oficiul Român pentru 
Drepturile de Autor elemente detaliate 
privind identificarea fonogramelor 
originale. Aceste elemente au caracter 
confidenţial, urmând a fi comunicate, la 
cerere, numai organelor de supraveghere 
şi control al aplicării legislaţiei privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe." 
 
9. La articolul 17 alineatul (1) punctul 1, 
literele a) şi e) se modifică şi vor avea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
următorul cuprins: 
"a) producere de programe pentru 
calculator destinate comercializării prin 
magazine; 
  e) comercializare de programe pentru 
calculator prin magazine specializate în 
vânzarea de programe pentru calculator şi 
echipamente IT;" 
 
10. La  articolul 23, alineatele (2) şi (5) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(2) în vederea înscrierii videogramelor în 
Registrul naţional al videogramelor, 
persoanele fizice autorizate sau persoanele 
juridice prevăzute la alin. (1) depun la 
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 
o cerere-tip. 
 (5) Pentru persoanele fizice autorizate sau 
persoanele juridice care importă 
videograme, respectiv desfăşoară activităţi 
de comerţ intracomunitar, cererea-tip este 
completată de solicitanţi, în mod 
obligatoriu, cu date şi informaţii, pe 
propria răspundere, privind drepturile de 
autor şi drepturile conexe, factura externă 
şi declaraţia vamală de import, după caz. 
Cererea-tip este însoţită de copia 
înscrisului doveditor al acordului 
titularului de drepturi privind importul, 
distribuirea şi comercializarea de 
videograme pe teritoriul României, în 
traducere autorizată în limba română." 
 
11. La articolul 23, după alineatul (2) se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 
următorul cuprins: 
"(21) Cererea-tip prevăzută la alin. (2) este 
completată de solicitanţi, în mod 
obligatoriu, cu date şi informaţii, pe 
propria răspundere, privind următoarele: 
a) titlul operei; 
b) contractele de cesiune a drepturilor de 
autor şi a drepturilor conexe, numele 
cedenţilor, drepturile patrimoniale 
cesionate, felul, durata şi teritoriul 
cesiunii; 
c) titularii drepturilor de autor şi ai 
drepturilor conexe; 
d) data primei fixări şi a primei publicări 
sau radiodifuzări a videogramei." 
 
12. La articolul 23, alineatul (4) se abrogă. 
 
13. La articolul 23, alineatele (6), (7) şi 
(8) se abrogă. 
 
14. Articolul 24 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 24.- (1) După verificarea îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute la art. 23, Oficiul 
Român pentru Drepturile de Autor 
eliberează solicitanţilor adeverinţe de 
înscriere a videogramelor în Registrul 
naţional al videogramelor, astfel: 
a) pentru cererile completate on-line în 
aplicaţia informatică a Oficiului, anterior 
depunerii şi înregistrării la Oficiu, în 
termen de 4 zile lucrătoare de la data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Nemodificat 
 
 
13. Nemodificat 
 
14. Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
înregistrării; 
b) pentru cererile depuse şi înregistrate 
direct la Oficiu, în termen de 6 zile 
lucrătoare de la data înregistrării; 
c) pentru cazurile în care se solicită 
eliberarea în regim de urgenţă, în termen 
de două zile lucrătoare de la data 
înregistrării. 
(2) Persoanele fizice autorizate sau 
persoanele juridice care au produs 
videograme pe teritoriul României au 
obligaţia să depună un exemplar al 
videogramei în forma în care se introduce 
în circuitul comercial. în situaţia în care 
exemplarul nu este depus în termen de 30 
de zile de la data eliberării adeverinţei, 
înscrierea se anulează." 
 
15. Articolul 35 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 35.- Înregistrarea persoanelor fizice 
autorizate şi a persoanelor juridice în 
registrele naţionale administrate de 
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 
se efectuează în baza cererilor-tip 
specifice, însoţite de copia certificatului 
de înregistrare la oficiul registrului 
comerţului. Datele şi informaţiile nereale 
declarate în cererea-tip atrag răspunderea 
solicitantului, potrivit legii." 
  
16. La articolul 36, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 36.- (1) După verificarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
documentelor prevăzute la art. 35, Oficiul 
Român pentru Drepturile de Autor 
eliberează certificatul corespunzător 
solicitanţilor, astfel: 
a) pentru cererile completate on-line în 
aplicaţia informatică a Oficiului, anterior 
depunerii şi înregistrării la Oficiu, în 
termen de 4 zile lucrătoare de la data 
înregistrării; 
b) pentru cererile depuse şi înregistrate 
direct la Oficiu, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data înregistrării; 
c) pentru cazurile în care se solicită 
eliberarea în regim de urgenţă, în termen 
de două zile lucrătoare de la data 
înregistrării." 
 
17. La articolul 43 alineatul (1), litera c) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"c) comercializarea sau deţinerea în 
vederea comercializării de fonograme ori 
videograme fără marcaje holografice, cu 
amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei şi 
confiscarea acestora." 
 
18.La articolul 44, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Contravenţiile prevăzute la art. 43 
alin. (1) lit. a), c), e), g), n) şi o) se pot 
constata şi sancţiona şi de către personalul 
Jandarmeriei Române." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Nemodificat 
 
 
 
 

 
6. 

Art. IV - Articolul 260 din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată în Monitorul Oficial al 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
României, Partea I, nr. 1.066 din 17 
noiembrie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins 
"Art. 260.- (1) Lichidarea societăţii 
trebuie terminată în cel mult un an de la 
data dizolvării. Pentru motive temeinice, 
tribunalul poate prelungi acest termen cu 
perioade de câte 6 luni, dar nu cu mai 
mult de 24 de luni cumulat. 
(2) Lichidarea nu liberează pe asociaţi şi 
nu împiedică deschiderea procedurii de 
faliment a societăţii. 
(3) În termen de 30 de zile de la dizolvare 
vor fi numiţi lichidatorii, în condiţiile art. 
262, respectiv art. 264. 
(4) În termen de 60 de zile de la numire, 
lichidatorul trebuie să depună la oficiul 
registrului comerţului, pentru menţionare 
în registrul comerţului, un raport privind 
situaţia economică a societăţii. Dacă, 
potrivit raportului, debitorul îndeplineşte 
condiţiile pentru deschiderea procedurii 
simplificate de insolvenţă, lichidatorul are 
obligaţia de a solicita deschiderea acestei 
proceduri în termen de 15 zile de la data 
depunerii raportului. 
(5) La împlinirea unui termen de 6 luni de 
la numire, lichidatorul trebuie să depună 
la oficiul registrului comerţului un raport 
privind stadiul operaţiunilor de lichidare. 
La împlinirea termenului de un an 
prevăzut la alin. (1) lichidatorul trebuie să 
depună la oficiul registrului comerţului un 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
nou raport, însoţit, dacă este cazul, şi de 
hotărârea instanţei de prelungire a 
termenului de lichidare, pentru menţionare 
în registrul comerţului. 
(6) Pentru fiecare prelungire a termenului 
de lichidare, lichidatorul are obligaţia de a 
depune la oficiul registrului comerţului 
hotărârea instanţei, precum şi raportul 
privind stadiul operaţiunilor de lichidare. 
(7) Nerespectarea obligaţiei de depunere a 
rapoartelor prevăzute la alin. (4)-(6) 
constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 50 lei la 100 lei. 
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se realizează, din oficiu sau în 
urma sesizării oricărei părţi interesate, de 
către directorul oficiului registrului 
comerţului şi/sau de persoana sau 
persoanele desemnate de către directorul 
general al Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului, potrivit 
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea 
unor măsuri privind activitatea de 
înregistrare în registrul comerţului. 
(8) În termen de 15 zile de la terminarea 
lichidării, lichidatorii vor depune la 
registrul comerţului cererea de radiere a 
societăţii din registrul comerţului, sub 
sancţiunea unei amenzi judiciare de 200 
lei pentru fiecare zi de întârziere, care va 
fi aplicată de tribunalul în circumscripţia 
căruia îşi are sediul comerciantul, în urma 
sesizării oricărei părţi interesate. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
încheierea judecătorului prin care se 
dispune amendarea lichidatorului este 
executorie şi poate fi atacată cu recurs. 
(9) Sancţiunea prevăzută la alin. (7) se 
aplică şi lichidatorului care nu introduce 
cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei în termenul prevăzut la alin. 
(4). 
(10) Dacă în termen de 3 luni de la 
expirarea termenului menţionat la alin. 
(1), prelungit de tribunal după caz, oficiul 
registrului comerţului nu a fost sesizat cu 
nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere 
de numire a lichidatorului, societatea este 
radiată din oficiu din registrul comerţului. 
Radierea se dispune prin sentinţă a 
tribunalului comercial sau a secţiei 
comerciale a tribunalului în a cărui 
circumscripţie se află sediul societăţii, 
pronunţată la cererea Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului, cu citarea 
societăţii şi a Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală şi a direcţiei 
generale a finanţelor publice judeţene sau 
a municipiului Bucureşti, după caz. 
Procedura prevăzută de art. 3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
116/2009 se aplică în mod corespunzător. 
(11) Hotărârea judecătorească de radiere 
se comunică societăţii la sediul social, 
Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală şi direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene sau a municipiului 
Bucureşti, după caz, şi oficiului registrului 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
comerţului unde este înregistrată, se 
înregistrează în registrul 
comerţului şi se afişează pe pagina de 
internet a Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului şi la sediul oficiului registrului 
comerţului de pe lângă tribunalul în a 
cărui circumscripţie s-a aflat sediul social 
al societăţii. 
(12) Bunurile rămase din patrimoniul 
societăţii radiate din registrul comerţului 
revin acţionarilor, care răspund în limita 
valorii acestora pentru acoperirea 
creanţelor, conform prevederilor Codului 
de procedură civilă." 

 
7. 

Art. V. - Prevederile articolului 260 din 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum a fost 
modificat prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, se aplică în mod corespunzător 
tuturor categoriilor de persoane juridice 
înregistrate în registrul comerţului. 

 Nemodificat  

 
8. 

Art. VI. - (1) Prevederile art. 260 din 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum a fost 
modificat prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, se aplică în mod corespunzător şi 
procedurilor de dizolvare sau lichidare 
voluntară aflate în derulare la data intrării 
în vigoare a acesteia, data de la care curg 
termenele prevăzute la art. 260 din Legea 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, fiind data intrării 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. 
(1), societăţile comerciale care la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se află în dizolvare sau lichidare 
voluntară de mai mult de 3 ani sunt 
radiate din oficiu din registrul comerţului. 
Radierea se dispune prin sentinţă a 
tribunalului comercial sau a secţiei 
comerciale a tribunalului în a cărui 
circumscripţie se află sediul societăţii, la 
cererea Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului. Soluţionarea cererii se face 
cu citarea societăţii şi a Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală şi a 
direcţiei generale a finanţelor publice 
judeţene sau a municipiului Bucureşti, 
după caz. Procedura prevăzută de art. 3 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
116/ 2009 pentru instituirea unor măsuri 
privind activitatea de înregistrare în 
registrul comerţului se aplică în mod 
corespunzător. 
(3 ) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod 
corespunzător şi societăţilor care se află în 
lichidare voluntară de mai mult de 5 ani, 
în urma prelungirii termenului de 3 ani, 
dispusă de tribunal, potrivit legii. 
(4) Pentru acţiunile formulate în temeiul 
prezentului articol, Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului este scutit de taxe 
judiciare de timbru şi timbru judiciar. 

 Art. VII. - Legea viei şi vinului în  Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
9. sistemul organizării comune a pieţei 

vinicole nr. 244/2002, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 633 din 14 septembrie 2007, cu 
modificările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
 
1. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 
Art. 11.- (1) În arealele viticole sau în 
extravilanul localităţilor din afara 
arealelor viticole, înfiinţarea de plantaţii 
de viţă-de-vie pe o suprafaţă de peste 0,1 
ha de operator economic sau de familie şi 
extinderea peste această limită a celor 
existente se pot face numai în baza unui 
drept de plantare/replantare, potrivit 
normelor metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 
(2) Plantarea/replantarea viţei-de-vie se 
face în baza unui drept de plantare sau de 
replantare ori de plantare pe o rezervă. 
Crearea rezervei regionale (judeţene) 
şi/sau naţionale a drepturilor de plantare a 
viţei-de-vie are scopul de a permite 
administraţiei publice locale şi centrale 
atribuirea dreptului de plantare a viţei-de-
vie acelor persoane fizice/juridice care, pe 
baza unor criterii obiective, vor justifica 
necesitatea obţinerii acestor drepturi. 
(3) Procedura şi condiţiile de acordare a 
drepturilor prevăzute la alin. (2), precum 
şi perioada de valabilitate a acestor 
drepturi se aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
(4) În arealele viticole sau în extravilanul 
localităţilor din afara arealelor viticole, 
înfiinţarea de plantaţii de viţă-de-vie pe o 
suprafaţă de peste 0,1 ha se face cu soiuri 
admise în cultură şi în baza Cererii de 
plantare/replantare a viţei-de-vie şi de 
înscriere în Registrul plantaţiilor viticole, 
depusă la direcţia pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 
(5) Modelul de Cerere de 
plantare/replantare a viţei-de-vie şi de 
înscriere în Registrul plantaţiilor viticole 
se aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale. 
(6) În vederea înfiinţării de plantaţii 
viticole pe suprafeţe mai mari de 3 ha este 
necesară prezentarea de către solicitant a 
unui proiect de înfiinţare a plantaţiei 
viticole, avizat de unitatea de cercetări 
vitivinicole din zonă." 
 
2. Articolul 15 va avea următorul cuprins: 
"Art. 15. - (1) Defrişarea plantaţiilor de 
viţă-de-vie în suprafaţă mai mare de 0,1 
ha se face de către persoane 
fizice/juridice, pe baza Declaraţiei de 
defrişare a plantaţiilor de viţă-de-vie şi 
cererii pentru eliminarea 
parcelei/parcelelor defrişate din Registrul 
plantaţiilor viticole, depusă la direcţia 
pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţeană sau a municipiului Bucureşti, 
după caz. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
(2 ) Modelul de Declaraţie de defrişare a 
viţei de vie şi cerere pentru eliminarea 
parcelei/parcelelor defrişate din Registrul 
plantaţiilor viticole se aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale. 
(3 ) Persoanele care defrişează plantaţii de 
viţă-de-vie înscrise în Registrul 
plantaţiilor viticole beneficiază de un 
drept de replantare în suprafaţă 
echivalentă de cultură pură cu cea 
defrişată sau propusă pentru defrişare. 
Dreptul individual de replantare poate fi 
exercitat în termen de 8 ani de la data 
acordării acestuia. 
(4 ) Prin cultură pură se înţelege suprafaţa 
efectiv ocupată cu butucii de viţă-de-vie, 
delimitată de perimetrul extern al 
butucilor, la care se adaugă o zonă-
tampon a cărei lăţime corespunde 
jumătăţii distanţei dintre rânduri." 
 
3. La articolul 51, literele a) şi n) vor avea 
următorul cuprins: 
"a) înfiinţarea de plantaţii viticole în 
suprafaţă de peste 0,1 ha de persoană 
fizică sau juridică ori extinderea peste 
această limită a celor existente, fără un 
drept corespunzător de 
plantare/replantare, potrivit prevederilor 
art. 11; 
n) defrişarea viţei-de-vie din soiuri nobile 
admise în cultură, în suprafaţă mai mare 
de 0,1 ha, fără declaraţie de defrişare 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
potrivit prevederilor art. 15 alin. (1)." 

 
10. 

Art. VIII. - Normele metodologice de 
aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 
244/2002, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.134/2002, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 798 din 4 noiembrie 2002, cu 
modificările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
1. La articolul 9, alineatele (7), (8) şi (9) 
se abrogă. 
 
2. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se 
abrogă. 
 
3. Articolele 17,18 şi 19 se abrogă. 

 Nemodificat  
 
 

 
11. 

Art. IX. - Legea nr. 17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 
2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 
1. La articolul 13, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 13.- (1) Pentru asigurarea îngrijirii la 
domiciliu a persoanei vârstnice aflate în 
situaţia de dependenţă sociomedicală, 
stabilită conform grilei naţionale de 
evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, 
consiliile locale pot angaja personal de 
îngrijire prin plata cu ora, fracţiuni de 
normă sau normă întreagă, în funcţie de 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text  Camera Deputaţilor 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
perioada de îngrijire necesară a se acorda 
şi cu respectarea criteriilor prevăzute de 
standardele de calitate aplicabile în 
domeniu, conform legislaţiei în vigoare." 
2. La articolul 13, alineatul (3) se abrogă. 

 
12. 

Art. X. - Alineatul (1) al articolului 43 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor 
de piaţă, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 603 din 31 
august 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art. 43. - (1) Regulamentul şi/sau orice 
alt document în baza căruia urmează să se 
desfăşoare loteria publicitară trebuie să fie 
autentificat(e) de un notar public înainte 
de începerea operaţiunii." 

 Nemodificat  

         Amendamente respinse  

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

 
1. 

 
Art. I. – Legea energiei electrice 
nr.13/2007, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I,  nr.51 din 23 
ianuarie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
1. La articolul 11, alineatul (2), se abrogă 
litera ţ). 
2. La articolul 15, alineatul (1) punctul 1 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
 ____________________________ 

 
„Art.I. -  Se abrogă.” 
 
 
 
 
 
(Amendament propus de 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare) 

 Motivarea 
amendamentului 
Membrii Comisei au 
considerat că 
modificarea Legii 
energiei electrice nr. 
13/2007, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, în sensul 
propus de iniţiator 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

“1.autorizaţii de înfiinţare pentru 
realizarea de noi capacităţi energetice de 
producere a energiei electrice, inclusiv de 
capacităţi de producere a energiei electrice 
şi termice în cogenerare, sau 
retehnologizarea acestora, dacă puterea 
electrică instalată a capacităţilor 
respective depăşeşte 1 MW;” 
3. La articolul 15, după alineatul (3) 
punctul 1 se introduce un nou alineat, 
alin.(31), cu următorul cuprins: 
„(31) Activitatea unei persoane de 
revânzare a energiei electrice către 
utilizatorii reţelelor electrice aflate în 
exploatarea să se desfasoare fără licenţă 
de furnizare prevăzută la alin. (1) pct. 2 
lit. f), în condiţiile respectării 
reglementarilor specifice, aprobate de 
autoritatea competentă”. 
 

nu se justifică 
 
Motivarea 
respingerii 
Comisia pentru 
industrii a considerat 
ca este necesară 
menţinerea textului 
din ordonanţă având 
în vedere necesitatea 
încurajării micilor 
producători de 
energie electrică de a 
investi în capacităţi 
energetice, inclusiv 
din surse 
regenerabile şi 
pentru consumul 
propriu. 

    
  PREŞEDINTE,                                                             PREŞEDINTE, 
  Iulian IANCU                                                                                  Raluca TURCAN 
 
 
   SECRETAR,                                                   SECRETAR,  

 Mircea MARIN                                                                               Costin-Florin PÂSLARU 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                                                                                                                                                                                                                                                              Şef birou,                                    
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dan Kalber 
                   


		2011-03-24T16:41:29+0200
	Marina A. Preda




