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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2017 pentru modificarea art.1 
alin.(1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la 
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, şi pentru modificarea art.1 
alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, trimis cu adresa nr. PLx.214/2017, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit. g) din Ordonanţa 
Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar 
de stat, precum şi la regiile autonome, şi pentru modificarea art.1 alin.(2) şi (3) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului 
nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile 
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi 
la regiile autonome, şi pentru modificarea art.1 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în ședința din 23 mai 2017. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare: 

 



- crearea cadrului legal pentru redistribuirea ca dividende suplimentare sau, 
în cazul regiilor autonome, ca vărsăminte la bugetul de stat sau local, a profitului 
repartizat la alte rezerve în anii anteriori, ca sursă proprie de finanţare şi care nu a fost 
utilizat conform destinaţiilor iniţiale, precum şi pentru repartizarea sumelor existente 
în soldul rezultatului raportat care au rămas nerepartizate. 

- prin modificările aduse Ordonanței de urgență a  Guvernului nr.  
109/2011 se scot de sub incidenţa acestui act normativ instituţiile de credit, acestea 
urmând să fie supuse în continuare legislației specifice care reglementează 
activitatea bancară. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 13 iunie 2017. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestei proiectului de lege au participat, în calitate de 
invitați, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate  de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit. 
g) din Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, şi pentru modificarea art.1 alin.(2) 
şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice  în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
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