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COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ  

ȘI PRIVATIZARE 

DOMNULUI PREȘEDINTE COSTEL NECULAI DUNAVA 

 

    
 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 

naţionale în activitatea economică. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

      

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 
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Original
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R A P O R T  PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind 

unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică 

 
 În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii și Comisia pentru politică economică, reformă și 
privatizare au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu 
proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri 
pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, transmis cu 
adresa nr. P.L.x.139 din 24 martie 2021, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/178 din 
24 martie 2021.   
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.32 din 03.02.2021, avizează favorabil 
proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri.  
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.1507 din 09.02.2021, avizează 
proiectul de lege astfel: 
 - 5 reprezentanți ai părții patronale au votat pentru avizarea favorabilă; 
 - reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății 
civile au votat pentru avizarea favorabilă cu observații; 
 - 6 reprezentanți ai părții patronale și reprezentanții părții sindicale au votat 
pentru avizarea nefavorabilă; 
 - 1 reprezentant al părții patronale s-a abținut de la vot. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în condițiile art. 76 alin. (1) 
din Constituția României, republicată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 22 
martie 2021. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.1-3 din Legea 
nr.173/2020, care reglementează interdicţia, pentru o perioadă de 2 ani, de 
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înstrăinare a acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la 
instituţiile de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de 
acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută; suspendarea, pentru o 
perioadă de 2 ani, a oricăror proceduri privind înstrăinarea acţiunilor deţinute de 
stat la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la alte societăţi la care statul 
are calitatea de acţionar, aflate în curs de realizare, cu excepţia operaţiunilor 
postprivatizare şi a operaţiunilor specifice privatizării, în cazul în care transferul 
dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat s-a realizat, precum şi 
suspendarea, în mod corespunzător, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 şi ale Legii nr.137/2002. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege 
în ședința din 28 iunie 2021 și au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți deputați, membri ai comisiei, conform 
listelor de prezență. 
 La şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii a participat, în calitate de 
invitat, doamna Valentina Saygo, secretar de stat în Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului.  
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 
 


