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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
      Bucureşti, 23.02.2021 

     PLx. 327/2020 
 
 

R A P O R T     

asupra  
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul 

societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, 

de disciplină și imunități a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea 

unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor organelor 

statutare, transmis comisiei cu adresa PLx. 327/2020. 

Senatul, în şedinţa din data de 27 mai 2020, a adoptat proiectul de lege. 

Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 431/5.05.2020, a avizat favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență, cu observaţii şi propuneri. 

Actul normativ are ca obiect reglementarea unor măsuri cu caracter 

temporar pentru derularea procesului decizional în cadrul societăţilor, fiind create 

astfel instrumentele care permit adoptarea hotărârilor generale ale 
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acţionarilor/asociaţilor prin corespondenţă, chiar dacă în actul constitutiv nu se 

prevede această posibilitate, precum şi asigurarea garanţiilor pentru derularea 

acestora prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, în contextul 

prelungirii stării de urgenţă determinată de evoluţia pandemiei generate de virusul 

SARS-CoV-2. 

 În conformitate cu dispozițiile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 

disciplină și imunități a examinat proiectul în şedinţa din data de 23.02.2021, 

desfășurată în sistem mixt.  

La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere și aprobare plenului 

Camerei Deputaților raportul de adoptare a proiectului de lege, în forma transmisă 

de Senat.  
  

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  
  

 Conform dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

Notă: Potrivit atribuțiilor reglementate la art. 54 lit. c), f) și g) din Regulamentul de organizare și 

funcționare a serviciilor Camerei Deputaților, Direcția procedură legislativă, sinteze și evaluări va asigura 

realizarea verificării proiectelor în raport cu normele de tehnică legislativă și va redacta textul proiectului de 

lege sau al legii, după caz în mod riguros şi în conformitate cu raportul comisiei/comisiilor sesizate în fond şi 

cu textele votate în plen, cu respectarea normelor de tehnică legislativă şi a normelor gramaticale și, de 

asemenea, va asigura îndreptarea erorilor materiale apărute în procesul de colaţionare şi tehnoredactare a 

actelor normative.     

 

                  PREŞEDINTE,                                                                              SECRETAR,                                                                                                                    

Mihai Alexandru Badea                              Cristian Tudor Băcanu 
 

         Șef serviciu, 

             Alina Grigorescu 


