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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectui de Lege privind 
managementul privat al întreprinderilor publice, trimis Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare şi Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 644 din 21 noiembrie  2011, 
înregistrată sub nr. 21/298, respectiv nr. 26/504 din 22 noiembrie 2011, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională.  

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

 
 
 
 

    PREŞEDINTE                                                     PREŞEDINTE  
                                                      

                  Mihai TUDOSE                                     Bogdan CANTARAGIU                             
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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind 
managementul privat al întreprinderilor publice, trimis cu adresa nr. PL-x 644 din          
21 noiembrie 2011, înregistrată sub nr. 21/298, respectiv nr. 26/504 din 22 noiembrie 2011. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege, în şedinţa 
din 16 noiembrie 2011. 

  Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 793 din 12 iulie 2011, a avizat favorabil 
iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

  Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative. Guvernul prin adresa nr. 4286/DRP din data de 15 iunie 2012 a comunicat celor 
două Comisii sesizate în fond, menţinerea punctului de vedere transmis anterior. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, 
conform avizului nr. 31/1106 din 12 decembrie 2011.  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ iniţiativa legislativă, 
conform avizului nr. 22/529 din 20 decembrie 2011.  

   Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare crearea cadrului 
legal pentru contractarea unui management privat, care să asigure o administrare performantă 
a companiilor sau societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate 
a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și la regiile autonome. 

     În acest sens, iniţiativa legislativă propune, în principal, următoarele aspecte: 
stabilirea principiilor care stau la baza încheierii contractului de management privat al 
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întreprinderilor publice; organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a managerului 
privat; contractul de management privat; obiectivele şi criteriile de performanţă şi indicatorii 
de referinţă.

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două Comisii au examinat 
proiectul de lege în şedinţe separate.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, a 
examinat proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din 6 decembrie 2011. Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare a examinat  iniţiativa legislativă menţionată 
mai sus şi documentele care o însoţesc în şedinţa din 27 iunie 2012.  

Din numărul total de 28  membri, la acel moment, ai Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, au participat la dezbateri 26 deputaţi, iar 
din numărul total de 21 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au participat la dezbateri 20 deputaţi. 

În urma examinării proiectului de lege, membrii celor două Comisii au constat că 
iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât tratează exhaustiv procedura de selecţie a 
managerilor, iar reglementarea contractului de managemet şi, mai ales, a raporturilor între 
manager şi organele colegiale ale societăţilor, pe de o parte, şi autoritatea publică tutelară, pe 
de altă parte, este lapidară. Pe de altă parte, definiţia contractului de management introduce 
confuzii cu privire la obiectul şi efectele acestuia.  

Mai mult decât atât, contrar principiilor de bună guvernantă corporatistă a 
întreprinderilor de stat, care pledează pentru o implicare cât mai redusă a acţionarului-stat în 
activitatea managerială, în iniţiativa legislativă se prevede că obiectivele şi criteriile de 
performanţă ale managerilor nu sunt stabilite şi aprobate de organele colegiale ale societăţii, ci 
de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau de autoritatea publică locală. 
               Faţă de aceste considerente, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege privind 
managementul privat al întreprinderilor publice.

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

 
 
PREŞEDINTE                                                          PREŞEDINTE   
                                                                                                                                                   

              Mihai TUDOSE                                                   Bogdan CANTARAGIU                           
                        
                                             
 
SECRETAR                                                              SECRETAR 
   

              Horia GRAMA                                                     Gheorghe CIOCAN 
 
 
       Şef serviciu                                                                                                                                                              Consilier  parlamentar                                
Graziella Segărceanu                                                                            Roxana Feraru 
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