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Comisia pentru politică economică,
reformă i privatizare
Bucureşti, 23.02.2016
Plx. 816/2015

RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii
nr.31/19901 societăţilor şi reglementarea echivalării funcţiilor
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi si Comisia
pentru politică economică, reformă i privatizare au fost sesizate spre dezbatere în
fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea i completarea Legii nr.
31/19901 societă ilor i reglementarea echivalării func iilor trimis cu adresa nr.
Plx. 816/2015, înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.4c11/1457 din 17 noiembrie 2015, iar la Comisia pentru politică economică, reformă
i privatizare sub nr.4c-1/340 din 17 noiembrie 2015.
Conform prevederilor articolului 75 din Constituţia României, republicată,
şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 10 noiembrie 2015.
Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, conform
avizului nr. 640 din 17 iunie 2015.
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare
modificarea i completarea Legii nr. 30/1990, republicată, cu modificările i
completările ulterioare, în ceea ce prive te desemnarea peroanelor care să
reprezinte interesele ac ionarilor i/sau asocia ilor în adunarea generală a

ac ionarilor sau în consiliul de administra ie
reglementarea echivalării func iilor.

i în ceea ce prive te

Guvernul României nu susţine adoptarea acestei ini iative legislative,
conform punctului de vedere transmis prin adresa nr. DPSG nr. 1616/8.10.2015.
Comisia pentru muncă i protec ie socială prin avizul nr. 4c-7/898 din
data de 26 noiembrie 2015, a avizat negativ propunerea legislativă
În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii celor doua Comisii au examinat iniţiativa
legislativă, în şedinţe separate.
Comisia pentru politică economică, reformă i privatizare a dezbătut
ini iativa legislativă în sedin a din data de 2 februarie 2016.
La lucrările Comisiei au fost prezen i to i membrii Comisiei.
La sedin a Comisiei au participat în calitate de invita i doamna consilier
Honoria Olaru din partea Ministerului justi iei, iar din partea Băncii Na ionale a
României, domnul consilier principal Gabriel Mladenovici.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă
i privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor, respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr.31/19901 societăţilor şi reglementarea echivalării funcţiilor
Comisia juridică, de disciplină i imunită i, a dezbătut ini iativa
legislativă în edin a din data de 23 februarie 2016.
Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că normele instituite prin ini iativa
legislativă sunt neclare i imprecise, aspecte care, pe lângă dificultă ile de
interpretare i aplicare, sunt de natură a conduce la încălcarea dispozi iilor art. 1
alin. (5) din Constitu ia României, republicată, jurispruden a Cur ii
Constitu ionale fiind în sensul că actul normativ trebuie să îndepliniească acea
condi ie de previzibilitate cerută în vederea respectării redactării textelor legale
într-un stil concis, clar i precis.
Pe de altă parte s-a constatat faptul că, în ceea ce prive te modificarea
propusă la art.2 din ini iativa legislativă, care are ca obiect echivalarea func iilor
de demnitate publică cu „experien a de specialitate în func ie de atribu iile
îndeplinite”, această echivalare nu poate face obiectul unei ini iative legislative
care are ca i obiect modificarea Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările i
completările ulterioare.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor,
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respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii
nr.31/19901 societăţilor şi reglementarea echivalării funcţiilor.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor ordinare.
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