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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 
unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, 
transmis spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. PL-x 314 din                             
27 mai 2020, înregistrată sub nr. 4c-1/246 din 28 mai 2020, Camera Deputaţilor        
fiind Cameră decizională.  

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

 
 
 
 

     PREŞEDINTE 
 

   Gheorghe ŞIMON
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 RAPORT  

  asupra  
proiectului de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale 

în activitatea economică 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a 
fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 
privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, 
transmis cu adresa nr. PL-x 314 din 27 mai 2020, înregistrată sub nr. 4c-1/246 din                         
28 mai 2020. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale             
art. 91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                      
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă             
în şedinţa din 19 mai 2020.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 409 din 30 aprilie 2020. 

Consiliul Economic și S ocial a avizat favorabil iniţiativa legislativă, 
conform avizului nr. 3075 din 28 aprilie 2020. 

               Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 4032/2020                              
din 4 iunie 2020, menționează că nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Fondul Proprietatea, prin adresa nr. 148 din 20 mai 2020 a transmis 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare punctul de vedere cu 
observații asupra proiectului de lege. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea 
unor măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, 
determinate de efectele negative generate în plan economic de epidemia COVID-19. 
Potrivit expunerii de motive, protejarea intereselor naţionale în economie impune 
adoptarea interdicţiei „de a înstrăina orice participaţie a statului român astfel cum 



 
 

este deţinută în prezent” care „să opereze pentru o perioadă mai îndelungată”, dar şi 
posibilitatea statului ,,de a dobândi, în oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, 
participaţii la o serie de societăţi din domenii de importanţă strategică, corespunzător 
perioadei de criză”. Măsurile avute în vedere urmează să fie aplicabile pentru o 
perioadă de doi ani. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 68 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat prezenta iniţiativă legislativă                            
împreună cu proiectului de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 
economice ale statului, transmis cu adresa nr. PL-x 489 din 27 noiembrie 2017, 
înregistrată sub nr. 4c-1/333 din 28 noiembrie 2017.  

În conformitate cu prevederile art. 61 și 129 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat cele două iniţiative legislative 
în şedinţa din 9 iunie 2020, desfășurată prin mijloace electronice. 

În urma analizării celor două proiecte de lege, membrii Comisiei au hotărât 
să reţină prezentul proiect de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 
naţionale în activitatea economică (PL-x 314/2020), ca fiind iniţiativa de bază, 
pentru care se va întocmi raport de aprobare, urmând ca pentru proiectul de Lege 
privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului                       
(PL-x 489/2017) să se întocmească raport de respingere, cu amendamente 
respinse, deoarece conține prevederi similare cu cele din prezentul proiect de lege. 

Din totalul de 16 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au fost prezenţi la dezbateri 15 deputaţi. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă și o abținere) , să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, 
în forma adoptată de Senat.                      

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

 
 

                                                   
                                                                                                                                 

                                       PREŞEDINTE 
 
                                   Gheorghe ŞIMON 
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