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adiacente, cu care comisiile au fost sesizate în fond cu adresa Biroului Permanent nr. 
PL.x 663/2010/2011  din 14.09.2011. 
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RAPORT COMUN  
 
 
 
 
 

 
 

 
Cu adresa PL.x 663/2010/2011  din 14.09.2011, Biroul Permanent conform 

art. 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru 
examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi cu Cererea de reexaminare asupra Legii pentru 
modificarea alin. (1) al art. 11 al Cap. II, Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. 

În temeiul alineatului (2) al articolului 77 din Constituţia României, 
republicată, Preşedintele României a formulat Cererea de reexaminare asupra Legii 
pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al Cap. II, Titlul VII din Legea nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente. 

Legea trimisă la promulgare are ca obiect  de reglementare modificarea 
termenului prevăzut la teza a doua a alin. (1) al art. 11 al Cap. II, Titlul VII din Legea 
nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul finalizării 
procedurilor de admitere la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate 
de Bursa de Valori Bucureşti – S.A. a acţiunilor societăţilor naţionale şi companiilor 
naţionale la care Fondul Proprietatea S.A. deţine pachete de acţiuni, proceduri 
demarate deja de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi a 
măsurilor pentru pregătirea şi derularea ofertelor publice secundare de acţiuni.  

Actul normativ trimis spre promulgare modifică termenul propus iniţial de 
31 decembrie 2012, termen până la care trebuie să se finalizeze admiterea la 

asupra Cererii de reexaminare asupra Legii pentru 
modificarea alin. (1) al art. 11 al Cap. II, Titlul VII  

din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 

adiacente 
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tranzacţionare a acţiunilor societăţilor naţionale  şi companiilor naţionale şi fixează 
un nou termen de 31 decembrie 2014. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Cererea de 
reexaminare, în şedinţa din 7 septembrie 2011, menţinând forma iniţială a legii 
trimise la promulgare. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  şi Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi au examinat Cererea de reexaminare, în şedinţe separate. 

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 21 septembrie 2011. 
 Din numărul total de 23 membrii ai Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au participat la dezbateri 19 deputaţi. 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Eusebiu Pistru, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care a 
subliniat necesitatea menţinerii termenului iniţial prevăzut de proiectul de lege. 

În temeiul prevederilor art. 135 alin. (2) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat şi aprobat, în unanimitate, Cererea de 
reexaminare asupra Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al Cap. II, Titlul VII 
din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente, stabilind ca termenul, până la care să fie finalizate 
procedurile de admitere la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de 
Bursa de Valori Bucureşti – S.A. a acţiunilor societăţilor naţionale şi companiilor 
naţionale la care Fondul Proprietatea S.A. deţine pachete de acţiuni, să fie 31 
decembrie 2012.  

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a dezbătut cererea de reexaminare în 

şedinţa din ziua de  7 noiembrie 2011.  
La dezbaterea Cererii de reexaminare a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii domnul Pistru Eusebiu – secretar de 
stat, care a subliniat necesitatea menţinerii termenului iniţial prevăzut de proiectul de 
lege  

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 28 deputaţi din 
totalul de 33 membri. 

In urma dezbaterii, membrii Comisiei, cu unanimitate din voturile celor 
prezenţi,  au aprobat Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea alin. (1) 
al art. 11 al Cap. II, Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, stabilind ca termenul, până 
la care să fie finalizate procedurile de admitere la tranzacţionare în sisteme de 
tranzacţionare administrate de Bursa de Valori Bucureşti – S.A. a acţiunilor 
societăţilor naţionale şi companiilor naţionale la care Fondul Proprietatea S.A. deţine 
pachete de acţiuni, să fie 31 decembrie 2012.  
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In urma dezbaterii Cererii de reexaminare asupra Legii pentru modificarea 

alin. (1) al art. 11 al Cap. II, Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente Comisiile propun 
întocmirea unui raport comun de admitere a Cererii de reexaminare asupra Legii 
pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al Cap. II, Titlul VII din Legea nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente, în sensul stabilirii ca termenul, până la care să fie finalizate procedurile de 
admitere la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de Bursa de 
Valori Bucureşti – S.A. a acţiunilor societăţilor naţionale şi companiilor naţionale la 
care Fondul Proprietatea S.A. deţine pachete de acţiuni, să fie 31 decembrie 2012.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 

PREŞEDINTE, 
 

Daniel BUDA 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 

          
 
 
 
Consilier parlamentari 
Mariana Bărdiţă 
Ciprian Bucur        
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