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     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor 
măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii, 
transmis spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL-x 8 din 4 
februarie 2019, înregistrată sub nr. 4c-1/6 din 5 februarie 2019, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

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

 
                                                               PREŞEDINTE 

 
Gheorghe ȘIMON 
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RAPORT  
asupra  

proiectului de Legeprivindaprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 100/2018 

pentrureglementareaunormăsuriprivindcadrul general aplicabilfondurilorsuverane 
de dezvoltareşiinvestiţii 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectulde Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor 
suverane de dezvoltare şi investiţii, transmis cu adresa nr. PL-x 8 din 4 februarie 2019, 
înregistrată sub nr. 4c-1/6 din 5 februarie 2019. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul,în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 19 decembrie 2018. 

Consiliul Legislativ,prin avizul nr. 1095 din 16 noiembrie 2018, a avizat favorabil 
proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri. 

Consiliul Economic și Social ,prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 5717 
din 13 noiembrie 2018, a precizat că, reprezentanții părții sindicale și reprezentanții 
asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ai societății civile au avizat favorabil 
proiectul de act normativ, cu o observație, iar reprez entanții părții patronale au avizat 
negativ proiectul de act normativ. 
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Ministerul Energiei a înaintat Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare adresa nr. 100503M din 18 februarie 2019, înregistrată la Comisie sub nr. 4c-
1/18 din 18 februarie 2019, prin care a comunicat punctul său de vedere. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri 
privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii. 

 
 
 Actul normativ instituie cadrul general privind condițiile pe care o societate 

reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată fond suveran de 
dezvoltare și investiții.  

De asemenea, Fondurilesuntpersoanejuridiceromâne ale cărorcondiţii de 
organizareşifuncţionare se stabilescprinhotărâre a Guvernuluişi care se 
înfiinţeazăşifuncţionează ca societăţipeacţiuni, înconformitate cu 
prevederileLegiinr. 31/1990, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare, ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018, precumşi ale actelor constitutive ale 
Fondurilor. 

Totodată, Fondurile sunt administrate în sistem dualist de către un consiliu de 
supraveghere şi un directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă menționată mai sus, în şedinţa din19 februarie 2019. 

 Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au fost prezenţila dezbateri  16 deputaţi. 

 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Finantelor Publice, doamna Mihaela Ene – director general, doamna Anca Bănulescu                        
– șef serviciușidoamnaSimona Damian – expert, din partea Ministerul Economiei                           
–  Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (D.P.A.P.S.), 
domnul Victor Cazana – președinte, iar din parteaMinisterului Energiei, domnul                   
Cornel Bobâlcă – consilier. 

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei               
au hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă),să supună plenului                        
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectulde Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri 
privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii,                           
în forma adoptată de Senat.  

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

 
 

https://idrept.ro/00078665.htm�
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PREŞEDINTESECRETAR 

 
Gheorghe ȘIMONGeorge-Gabriel VIȘAN 
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