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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL ÎNLOCUITOR asupra propunerii 

legislative pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea 

unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, retrimisă, în 

vederea unei noi examinări în fond, cu adresa nr. Pl-x 207/2011 din               

21 februarie 2012, înregistrată sub nr. 21/90/2011 din 23 februarie 2012, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.   
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    RAPORT ÎNLOCUITOR 
asupra propunerii legislative pentru completarea art.13 al  

Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat  
ca regii autonome şi societăţi comerciale 

 
 
 

                    În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu 
propunerea legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, 
retrimisă, în vederea unei noi examinări în fond, cu adresa nr. Pl-x 207/2011 din               
21 februarie 2012, înregistrată sub nr. 21/90/2011 din 23 februarie 2012. 

Potrivit dispoziţiilor 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 20 aprilie 2011. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu 
observaţii şi propuneri, conform avizului  nr.1466 din 7 decembrie 2010. 

Consiliului Economic şi Social a avizat negativ iniţiativa legislativă, 
conform avizului nr.2876 din 18 noiembrie 2010. 

 Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 3168 din              
17 decembrie 2010, nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative în forma 
prezentată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil iniţiativa 
legislativă, conform avizului  nr. 31/350 din 16 mai 2011.  

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de 
stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, cu un nou 
alineat, alin. (5), în sensul stabilirii procedurii care trebuie urmată în cazul depăşirii 
numărului maxim de mandate în funcţia de membru al consiliilor de administraţie. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au 
examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus, întocmind raportul iniţial              
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nr. Pl-x 207 din 7 iunie 2011, prin care au supus plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă pentru completarea art.13 al Legii 
nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi 
societăţi comerciale, cu amendamente admise. 

Potrivit dispoziţiilor art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei Deputaţilor, în 
şedinţa din 9 noiembrie 2011, a hotărât să retrimită la Comisie iniţiativa legislativă  
pentru o nouă dezbatere.     

  În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au 
reluat examinarea propunerii legislative mai sus menţionată în şedinţa din               
22 noiembrie 2011, întocmind raportul suplimentar nr. Pl-x  207 din 22 noiembrie 
2011 prin care au menţinut raportul iniţial de adoptare a iniţiativei legislative cu 
amendamente admise. 

Potrivit dispoziţiilor art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei Deputaţilor, în 
şedinţa din 21 februarie 2012, a hotărât să retrimită la Comisie iniţiativa legislativă  
pentru a doua oară, în vederea unei noi examinări.     

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au 
reluat examinarea propunerii legislative menţionată mai sus, în şedinţa din              
8 mai 2012. 

     Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au fost prezenţi la dezbateri 21 deputaţi. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Jan Vraciu – director. 

          În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei, s-a constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât 
articolul supus completării, respectiv art.13 din Legea nr.15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, 
cu modificările ulterioare, a fost abrogat în mod expres prin              
alineatul (1) al  articolului 65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

     Pe cale de consecinţă, completarea articolului susmenţionat este lipsită de 
obiect. 

Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative 
pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor 
economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale  

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

 
                               PRESEDINTE                         SECRETAR                                  
                   
                              Mihai TUDOSE                                             Marin ALMĂJANU 

                                                                                                                                                               
Şef serviciu 

      Graziella Segărceanu 
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