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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru 
respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea 
Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în vederea înființării unei 
societăți comerciale, trimis spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa     
nr. PL-x 29 din 18 februarie 2013, înregistrată sub nr. 31/209, respectiv nr. 21/41 din               
19 februarie  2003, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

  
 
 

   
          VICEPREŞEDINTE                             PREŞEDINTE 
 
                         Nicolae-Ciprian NICA                                                     Mihai TUDOSE 
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În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerțului și 
Mediului de Afaceri în vederea înființării unei societăți comerciale, trimis cu adresa               
nr. PL-x 29 din 18 februarie 2013, înregistrată sub nr. 31/209, respectiv  nr. 21/41 din              
19 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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea 
Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în vederea înființării unei 
societăți comerciale, în şedinţa din 11  februarie 2013.   

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 793 din 10 octombrie 2012, a avizat 
favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri.        

Guvernul, prin adresa nr. 274 din data de 7 februarie 2013, precizează că 
menţine punctul de vedere iniţial de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului 
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nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de 
Afaceri în vederea înființării unei societăți comerciale, în forma inițiatorului.  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de lege 
pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea 
Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în vederea înființării unei 
societăți comerciale, conform avizului nr. 22/52 din 26 februarie 2013.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare mandatarea Ministerului 
Economiei în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale cu capital integral de stat, care 
să asigure intermedierea accesului pe pieţele emergente, în condiţii concurenţiale, în 
conformitate cu reglementările interne şi cu cele ale Uniunii Europene, a produselor 
româneşti. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de lege 
menţionat mai sus în şedinţa comună din 4 iunie 2013.  

La lucrările celor două Comisii a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Economiei, domnul Mihai Frasin – consilier. 

Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au participat la şedinţă 15 deputaţi, iar din numărul total de 28 membri ai Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare au participat la dezbateri               
27 de membri. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate în cadrul 
dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2012 privind mandatarea 
Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în vederea înființării unei 
societăți comerciale, în forma adoptată de Senat. 

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