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AVIZ 

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) 

         
         În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, 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), trimisă cu adresa 
Plx. 480 din 27 iunie 2011 şi înregistrată cu nr. 31/733 din 29 iunie 2011. 

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

     Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 22 iunie 2011. 
        Iniţiativa 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 emise de furnizorul 
garanţiei, acţiunile deţinute de acesta la 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 conţinut:   ,,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 au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive,  
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 335 din 21 martie 2011 şi punctul de vedere al 
Guvernului nr. 1127 din 13 mai 2011, prin care nu susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative. 
      În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 
      În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.
   

         
             PREŞEDINTE,                                                                                SECRETAR, 

                    Daniel BUDA                                                                        Gabriel ANDRONACHE 
 
 
Consilier, Ciprian Bucur 
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