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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Propunerii legislative privind 
modificarea art.1 alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 şi 
completarea art.3, alin.(6), trimis comisiei noastre pentru examinare pe fond, cu adresa 
Biroului Permanent Plx. 480 din 27 iunie 2011. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Maria Eugenia BARNA 

 
 
 
 
 
 

Administrator
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RAPORT   
 

asupra  Propunerii legislative privind modificarea art.1) alin.(4) din 
O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 şi completarea art.3), alin.(6) 

 
Cu adresa nr. Plx. 480 din 27 iunie 2011, Biroul Permanent,  în temeiul 

art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi 
avizare în fond Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu  Propunerea legislativă 
privind modificarea art.1 alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 
şi completarea art.3, alin.(6). 

 
La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu adresa 335/21.03.2011, 
punctul de vedere negativ al Guvernului transmis cu data de 1127/1305 din 2011, 
avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizul negativ al 
Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 
Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare  

amendarea unor dispoziţii ale Ordonanţei Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte 
de garanţie financiară, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

 
Abrogarea alin.(4) al art.1 care prevede că ” (4) Nu pot face obiectul 

contractului de garanţie financiară, reglementat de prezenta ordonanţă, acţiunile 
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emise de furmizorul garanţiei, acţiunile deţinute de acesta la societăţi afiliate sau 
acţiunile deţinute de acestala societăţi afiliate sau acţiunile deţinute de acesta la 
societăţi al căror scop exclusiv este de a avea în proprietate mijloace de producţie 
care sunt esenţiale pentru activitatea furnizorului garanţiei sau de a deţine bunuri 
imobile.” 

Completarea art.3 cu o nouă literă, lit.e), care  are următorul cuprins: „e) 
o persoană , cu excepţia persoanelor fizice, inclusiv o întreprindere sau o asociere în 
participaţie neconstituite ca societăţi, cu condiţia ca cealaltă parte să fie o instituţie 
definită la literele (a)- (d)”. 

 
 Membrii comisiei de buget, finanţe şi bănci , în urma dezbaterii actului 

normativ au hotărât respingerea acestuia din următoarele considerente: 
 
Din punctul de vedere al dreptului European, prezintă incidenţă 

dispoziţiile Directivei 2002/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 
iunie 2002 privind contractele de garanţie financiară, versiunea consolidată care, 
potrivit Programului Naţional de Aderare la Uniunea Europeană, a fost transpusă în 
legislaţia internă în anul 2003, prin Ordonanţa Guvernului nr.9/2004, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.222/2004. 

Prin ordonanţa de mai sus, aplicabilitatea regimului juridic reglementat 
de Directivă se limitează la contractele de garanţie financiară încheiate exclusiv între 
instituţii financiare. 

Deşi România a obţinut beneficii ca urmare a aplicării prevederilor 
Directivei 2002/47/CE, lipsa înţelegerii mecanismelor reglementate de aceasta a 
condus la excluderea întreprinderilor de orice fel, inclusiv a societăţilor comerciale, din 
rândul părţilor contractului de garanţie financiară, neajuns ce se vrea a fi acoperit  prin 
adoptarea prezentului proiect. 

 
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 

76 din Constituţia României, republicată. 
 
La dezbaterile comisiei au participat ca invitaţi în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului 
Finanţelor Publice, doamna Boni Cucu, director general şi domnul Adrian Băilă, 
expert. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de. 28  deputaţi 

din totalul de 33 membri ai comisiei. 
 
Raportul comisiei a fost votat cu unanimitate de către deputaţii prezenţi 

la dezbateri. 
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Proiectul de Lege  a fost  respins de Senat în şedinţa din data de 22 
iunie 2011, în calitate de primă Cameră sesizată. 

 
Proiectul de lege, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, 

republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor. 

 
În urma dezbaterii Propunerii legislative privind modificarea art.1) 

alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 şi completarea art.3), 
alin.(6),  în şedinţa din data de 7 noiembrie 2011, comisia propune supunerea spre 
dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a unui raport de respingere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier, Luminiţa Ghiorghiu                                                                           
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