
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 Comisia pentru politică economică, 
        reformă şi privatizare  

                       Bucureşti,  26.02.2013
                      Nr. 21/39 
                      PL-x 38/2013 

 
                                                                      AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  
Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri  

fiscal-bugetare 
 
 

               În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului            
nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, trimis cu adresa            
nr. PL-x 38 din 18 februarie 2013, înregistrată sub nr. 21/39 din 19 februarie             
2013.  

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 11 februarie 2013. 

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

  În conformitate cu prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din            
26 februarie 2013. 

     Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa            
nr. 664 din 23 august 2012 şi avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social, trimis 
cu adresa nr. 1821 din 14 august 2012.  

    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi             
(1 vot împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu un amendamentul 
admis, care este redat în Anexă.  

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
                 PREŞEDINTE                          SECRETAR  
    
                Mihai TUDOSE                                                                  Cornel ITU 
 
 
         Şef serviciu 
Graziella Segărceanu    



       Anexă 
 
 

AMENDAMENT ADMIS : 
 
 

Nr. 
crt. 

Text O.G. nr. 17/2012 Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  

 
Art.19. - După alineatul (4) al articolului l 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
88/2001 privind înfiinţarea Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.338 din 26 iunie 
2001, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 552/2001, se introduce un nou alineat, 
alin. (41), cu următorul cuprins: 
    ,,(41) Finanţarea cheltuielilor legate de 
aplicarea de către Oficiul Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie, în 
numele Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, pentru societăţile/companiile 
naţionale şi celelalte societăţi comerciale 
la care ministerul exercită calitatea de 
acţionar în numele statului, se asigură din 
bugetul aferent activităţii de privatizare 
aprobat în condiţiile legii." 

 

Nemodificat. 1. Alineatul (41) al articolul 19 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
,,Art.19. - După alineatul (4) al articolului l 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
88/2001 privind înfiinţarea Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.338 din 26 iunie 
2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
552/2001, se introduce un nou alineat, alin. 
(41), cu următorul cuprins: 
    ,,(41) Finanţarea cheltuielilor legate de 
aplicarea de către Oficiul Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie, în 
numele Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri, a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, pentru regiile 
autonome, societăţile/companiile naţionale 
şi celelalte societăţi comerciale la care 
ministerul exercită calitatea de acţionar în 
numele statului, se asigură din bugetul 
aferent activităţii de privatizare aprobat în 
condiţiile legii." 

 
                    Autor: Comisia economică 

Pentru o reglementare 
corectă în domeniu. 
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