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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative pentru
înființarea Regiei Monopolurilor Statului, trimisă spre dezbatere în fond Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare, cu adresa nr. Pl-x 177 din 7 aprilie 2014, înregistrată sub nr. 4c-11/420,
respectiv nr. 4c-1/81 din 8 aprilie 2014, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria
legilor organice.
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RAPORT COMUN
asupra
propunerii legislative pentru înființarea Regiei Monopolurilor Statului
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost sesizate,
spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru înființarea Regiei Monopolurilor
Statului, trimisă cu adresa nr. Pl-x 177 din 7 aprilie 2014, înregistrată sub nr. 4c-11/420,
respectiv nr. 4c-1/81 din 8 aprilie 2014.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art. 92 alin. (9) pct. 2 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 1 aprilie 2014.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1223 din 1 noiembrie 2013, a avizat
favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri.
Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 122 din 24 ianuarie
2014, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.
Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ propunerea legislativă,
conform avizului nr. 4c-3/128 din 16 aprilie 2014.
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-4/200 din
17 aprilie 2014.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Regiei
Monopolurilor Statului, creată în scopul administrării şi exploatării eficiente a tuturor
activităţilor de monopol ale statului.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două

Comisii au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în
şedinţa din 23 aprilie 2014. Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus şi documentele care o
însoţesc, în şedinţa din 27 mai 2014.
Din totalul de 27 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au
fost prezenţi la dezbateri 24 deputaţi, iar din numărul total de 23 de membri ai Comisiei
pentru politică economică, reformă şi privatizare au participat la dezbateri toţi deputaţii.
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către
membrii celor două Comisii, s-a constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât,
deşi se urmăreşte înfiinţarea unei entităţi care să administreze şi să exploateze
monopolurile de stat, în cuprinsul acesteia se regăsesc prevederi referitoare la
monopolurile naturale, ceea ce creează confuzie cu privire la sfera de activitate a viitoarei
entităţi. Mai mult, având în vedere că activităţile cu caracter de monopol natural sau cele
supuse de lege unui regim special sunt deja reglementate în legislaţia românească,
propunerea legislativă în forma prezentată este de natură a intra în conflict cu respectivele
reglementări în vigoare.
În alt sens, prevederea potrivit căreia administrarea şi exploatarea tuturor
activităţilor de monopol ale statului se va face de către Regia Monopolurilor Statului ar
avea ca efect trecerea unor bunuri din proprietatea privată a unei societăţi/companii
naţionale/societăţi naţionale în proprietatea statului, ar echivala cu o naţionalizare,
interzisă de art. 44 alin (4) din Constituţia României, republicată.
Faţă de aceste considerente, membrii celor două Comisii au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii
legislative pentru înființarea Regiei Monopolurilor Statului.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor organice.
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