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   RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2010 privind modificarea art.II din Legea nr.203/2009  

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind 
măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici 

 
 
                    În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr.203/2009 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare 
la nivelul unor operatori economici, trimis cu adresa nr. PL-x 355 din 31 mai 2010, 
înregistrată sub nr. 21/183 din 1 iunie 2010. 
  Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din  25 mai 2010. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observaţii 
şi propuneri, conform avizului nr.388 din 7 aprilie 2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul 
de lege, conform avizului  nr. 31/558 din 8 iunie 2010.  

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea art. II din Legea nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 
economici în sensul prorogării până la data de 31 decembrie 2010 a termenului de 
aplicare a prevederilor privind remuneraţia lunară acordată prin contractul de mandat 
al directorului general, respectiv al directorului regiilor autonome, societăţilor şi 
companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul sau o unitate 
administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, precum şi filialele acestora. 
Totodată, prorogarea operează şi în domeniul de aplicare al prevederilor privind 
indemnizaţia reprezentanţilor statului sau ai unităţilor administrativ-teritoriale. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 15 iunie 2010.  

          La dezbaterea acestui proiect de lege, din totalul de 22 de membri ai 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi toţi 
deputaţii. 

          În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2010 privind modificarea art. II din Legea 
nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, în forma 
adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.                                                                                                               
           
 
 
                  PRESEDINTE,                             SECRETAR,                                       
                                                                                               
                  Mihai TUDOSE                                             Horia GRAMA                                 
                                                                              
                                                                          
                             
           
 
                                                                                                                                                           
Şef serviciu,                                                                                                                                                                                                    
Graziella  Segărceanu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică economică,    
reformă şi privatizare 

           

 

                    Bucureşti, 15.06.2010                  
                    Nr. 21/183 
                    PL-x  355/2010 

 
 

BIROUL  PERMANENT   
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2010 privind modificarea art. II 
din Legea nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, 
trimis, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL-x 355 din        
31 mai 2010, înregistrată sub nr. 21/183 din 1 iunie 2010, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

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

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

                                                       Mihai  TUDOSE 
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