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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea             
Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi 
societăţi comerciale, transmis spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa             
nr. PL-x 482 din 26 septembrie 2018, înregistrată sub nr. 4c-1/323 din 27 septembrie 2018, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

 
                                                               PREŞEDINTE 

 
      Gheorghe ȘIMON
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  RAPORT  
  asupra  

proiectului de Lege privind aprobarea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea  
Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat  

ca regii autonome şi societăţi comerciale 
 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă,              
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 
pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat 
ca regii autonome şi societăţi comerciale, transmis cu adresa nr. PL-x 482 din               
26 septembrie 2018, înregistrată sub nr. 4c-1/323 din 27 septembrie 2018. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 19 septembrie 2018. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 628 din 27 iunie 2018, a avizat favorabil 
proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri. 

Ministerul Energiei, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 112082 din               
30 octombrie 2018, menţionează că susţine iniţiativa legislativă, în forma adoptată       
de Senat. 

Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 3528 din 26 iunie 2018,              
a avizat negativ proiectul de act normativ. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului               
a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-7/412 din               
9 octombrie 2018.  

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a avizat favorabil              
inițiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-11/281 din 9 octombrie 2018.  
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 
comerciale. 

Actul normativ instituie posibilitatea reorganizării regiilor autonome ca societăţi,            
în sensul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, având ca acţionar unic statul român sau autoritatea administraţiei publice locale. 
Reorganizarea se face prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului 
local/hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă menționată mai sus, pe parcursul mai multor şedinţe,            
dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 30 octombrie 2018.  

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică,            
reformă şi privatizare au fost prezenţi la dezbateri  18 deputaţi. 

Potrivit reglementărilor art. 55 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la lucrările Comisiei au participat,            
în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Educației Naționale, domnul secretar de stat 
Petru Andea, iar din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, domnul            
secretar de stat Gheorghe Popa. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii            
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 
comerciale, în forma adoptată de Senat.  

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

 
 
 

  PREŞEDINTE                                                                           SECRETAR                            
 

       Gheorghe ȘIMON                                                                George-Gabriel VIȘAN 
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