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 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2020 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 

privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și 

bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente 

împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul 

român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici, transmis 

spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci și Comisiei pentru industrii și servicii, cu adresa nr. PLx 41/2021 din 1 

februarie 2021,  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

      În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

             PREŞEDINTE                                                         PREŞEDINTE 

 

    Bogdan-Iulian HUŢUCĂ                                                  Sándor Bende                                       
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RAPORT COMUN 

asupra 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea 

unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la 

obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și 

împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și 

subîmprumutate operatorilor economici 

 

 
  În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (3) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și 

Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, în 

procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru 

stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la 

obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și 

împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și 

subîmprumutate operatorilor economici, transmis cu adresa nr. PLx 252/2022 din 

11 mai 2022. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

Lege potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată. 
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 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale  

art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

 La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social  precum și avizele 

favorabile ale Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru politică 

economică, reformă și privatizare.  

 Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2019 privind 

reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum 

și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri 

din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit 

și subîmprumutate operatorilor economici, aprobată cu modificări și compeltări prin 

Legea nr.222/2019, în sensul extinderii sferei de stingere a obligaţiilor fiscale şi 

bugetare şi atribuirii unui caracter de generalitate al actului. Astfel, proiectul de act 

normativ vizează instituirea pârghiilor legale necesare stingerii obligaţiilor fiscale şi 

bugetare administrate de instituţii ale administraţiei publice centrale, prin luarea în 

considerare a beneficiului statului deţinător de participaţii în sensul legii şi deciziilor 

Curţii Constituţionale, rezultat prin preluarea în plată a unor active funcţionale 

necesar a fi reintroduse în circuitul economic cu respectarea principiului creditorului 

privat prudent. Conform proiectului, bunurile aferente activelor funcţionale 

energetice sau activelor funcţionale industriale, care sunt grevate de alte sarcini sau 

garanţii, în afara celor instituite de instituţia administraţiei publice centrale creditoare 

nu pot constitui obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă decât cu acordul creditorului, 

exprimat în scris. 

 Potrivit reglementărilor art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de Lege în şedinţe 

separate.  

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de Lege 

în şedinţa din 25 octombrie 2022. La ședința Comisiei pentru industrii și servicii 

deputații și-au înregistrat prezența conform listei de prezență. 

 Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de 

Lege în ședința din data de 13 martie 2023. La ședința Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci deputații și-au înregistrat prezența conform listei de prezență. 
 La ședința Comisiei pentru industrie și servicii a participat, în calitate de invitat, 

din partea Ministerului Economiei doamna Alexandra Pană – secretar general 

adjunct, iar la ședința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a participat, în calitate 

de invitat, din partea Ministerului Finanțelor, domnul Alin Marius Andrieș- secretar 

de stat.  

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

celor două Comisii au hotărât, cu majoritatea voturilor exprimate, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea și 
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completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind 

reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, 

precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor 

din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la 

instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici, cu amendamentele 

admise prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.  

  

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

                          PREŞEDINTE                                          PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

               Bogdan-Iulian HUȚUCĂ                                     Sándor Bende                                  Dr. Nelu TĂTARU                               

 

 

                      SECRETAR                                                      SECRETAR 

               Iulius Marian FIRCZAK                              Bogdan Gheorghe Trif                       

 

      
 Şef serviciu                                                            

Giorgiana ENE                                                                                                                                                  
                                                             

                                                                                                                           

Consilier parlamentar              Consilier parlamentar 

 Valentina ROTARU                                                                    Isabela-Patricia ROBE                     

 



               Anexă   

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma examinării, cele două Comisii propun adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 

privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la 

obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la 

instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici, cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 

crt. 

Text OuG nr.200/2020 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

1.  Titlul Legii 

 

LEGE  

 

privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 

nr.200/2020 pentru modificarea 

și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului 

nr.60/2019 privind 

reglementarea unor măsuri 

pentru stingerea unor obligații 

fiscale și bugetare, precum și 

unele măsuri referitoare la 

obligațiile de plată aferente 

împrumuturilor din venituri din 

privatizare și împrumuturilor 

contractate de statul român de 

la instituții de credit și 

subîmprumutate operatorilor 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Text OuG nr.200/2020 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

economici 

 

2.  Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.200 din 18 

noiembrie 2020 pentru 

modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.60/2019 privind 

reglementarea unor măsuri pentru 

stingerea unor obligații fiscale și 

bugetare, precum și unele măsuri 

referitoare la obligațiile de plată 

aferente împrumuturilor din 

venituri  

din privatizare și împrumuturilor 

contractate de statul român de la 

instituții de credit și 

subîmprumutate operatorilor 

economici, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.1144 din 26 noiembrie 2020. 

 

Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.200 din 18 

noiembrie 2020 pentru 

modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.60/2019 privind 

reglementarea unor măsuri pentru 

stingerea unor obligații 

fiscale și bugetare, precum și 

unele măsuri referitoare la 

obligațiile de plată aferente 

împrumuturilor din venituri din 

privatizare și împrumuturilor 

contractate de statul român de la 

instituții de credit și 

subîmprumutate operatorilor 

economici, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.1144 din 26 noiembrie 2020, cu 

următoarea modificare: 
 

Autor amendament: Comisia 

pentru industrii și servicii 

 

Conform normelor de tehnică 

legislativă. 

3.  Titlul Ordonanţei 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea și 

 Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Text OuG nr.200/2020 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului 

nr.60/2019 privind 

reglementarea unor măsuri 

pentru stingerea unor obligații 

fiscale și bugetare, precum și 

unele măsuri referitoare la 

obligațiile de plată aferente 

împrumuturilor din venituri 

din privatizare și 

împrumuturilor contractate de 

statul român de la instituții de 

credit și subîmprumutate 

operatorilor economici 

 

4.  Art.I. - Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2019 privind 

reglementarea unor măsuri 

pentru stingerea unor obligaţii 

fiscale şi bugetare, precum şi 

unele măsuri referitoare la 

obligaţiile de plată aferente 

împrumuturilor din venituri din 

privatizare şi împrumuturilor 

contractate de statul român de la 

instituţii de credit şi 

subîmprumutate operatorilor 

economici, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.556 din 5 iulie 2019, 

 Nemodificat  

https://idrept.ro/00202580.htm
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Nr. 

crt. 

Text OuG nr.200/2020 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea 

nr.222/2019, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

5.  1. La articolul 1, alineatul (1) 

se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art.1. - (1) Prezenta ordonanţă 

de urgenţă reglementează o 

modalitate specială de stingere a 

obligaţiilor fiscale şi bugetare, 

administrate de instituţii ale 

administraţiei publice centrale, 

ale operatorilor economici care 

deţin capacităţi de producere a 

energiei electrice sau electrice şi 

termice în cogenerare racordate 

la Sistemul electroenergetic 

naţional reprezentând active 

funcţionale energetice cu sau fără 

activele miniere ce asigură 

cărbunele necesar funcţionării 

acestora şi capacităţi industriale 

reprezentând active funcţionale 

industriale.” 

 

 La articolul I punctul 1, 

alineatul (1) al articolului 1 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„Art.1. - (1) Prezenta ordonanţă 

de urgenţă reglementează o 

modalitate specială de stingere a 

obligaţiilor fiscale şi bugetare, 

administrate de instituţii ale 

administraţiei publice centrale, ale 

operatorilor economici care deţin 

capacităţi de producere a energiei 

electrice sau electrice şi termice în 

cogenerare racordate la Sistemul 

electroenergetic naţional 

reprezentând active funcţionale 

energetice cu sau fără activele 

miniere ce asigură cărbunele 

necesar funcţionării acestora 

şi/sau capacităţi industriale 

reprezentând active funcţionale 

industriale.” 

 

Autor amendament: Comisia 

pentru industrii și servicii 

Scopul ordonanței de urgență l-a 

constituit recuperarea unor creanțe 

de către instituțiile publice 

centrale de la operatorii economici 

din domenii de importanță 

deosebită ale industriei românești 

care înregistrează debite față de 

bugetul general consolidat și dețin 

active funcționale necesare 

desfășurării unor activități 

economice esențiale. Actul 

normativ a fost emis avându-se în 

vedere posibilitățile reale de 

funcționare ale unor capacități 

industriale și oportunitatea 

menținerii în circuitul economic a 

unor active funcționale care pot 

concura la satisfacerea cererii 

existente pe piața produselor 

industriale, în condiții de calitate 

și siguranța, cu respectarea 

reglementărilor naționale și 

europene în materie de 

concurență. Pentru aceste 

considerente amendamentul 

https://idrept.ro/00205299.htm
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Nr. 

crt. 

Text OuG nr.200/2020 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

 propus respectă chiar scopul 

pentru care ordonanța de urgență a 

fost emisă. Menținerea formei 

actuale ar conduce la lipsirea de 

efecte în sensul propus a actului 

normativ. Modificarea asigură 

conformitatea cu art.2 alin.(12) din 

cuprinsul actului conform căruia 

„Bunurile aferente activelor 

funcţionale energetice sau 

activelor funcţionale industriale, 

care sunt grevate de alte sarcini 

sau garanţii în afara celor 

administrate de instituţia 

administraţiei publice centrale 

creditoare, nu pot constitui 

obiectul prezentei ordonanţe de 

urgenţă decât cu acordul scris al 

creditorului.” 

 

6.  2. La articolul 1 alineatul (2), 

după litera a) se introduce o 

nouă literă, litera a1), cu 

următorul cuprins: 

„a1) active funcţionale 

industriale - totalitatea resurselor 

economice care constau în active 

fixe, circulante, de trezorerie, 

know-how, inclusiv a drepturilor 

născute în legătură cu acestea, 

 Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Text OuG nr.200/2020 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

exploatabile în procese 

economice prezente şi viitoare;” 

7.  3. Articolul 2 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„Art.2. - (1) Prin derogare de la 

prevederile art.263 din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările 

şi completările ulterioare, la 

cererea operatorilor economici 

care deţin activele prevăzute la 

art.1, creanţele fiscale şi bugetare 

administrate de instituţii ale 

administraţiei publice centrale se 

sting prin trecerea unor active 

funcţionale din proprietatea 

acestora în proprietatea publică a 

statului şi în administrarea 

ministerului de resort. 

(2) Prin excepţie de la 

prevederile alin.(1), dacă uzul 

sau interesul public nu se 

justifică la data trecerii activelor 

funcţionale în proprietatea 

publică a statului, conform 

analizei realizate de ministerul de 

resort şi instituţia creditoare cu 

consultarea organelor 

administraţiei publice centrale 

competente, activele prevăzute la 

 Nemodificat  

https://idrept.ro/00171867.htm
https://idrept.ro/00171868.htm
https://idrept.ro/00171868.htm
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Nr. 

crt. 

Text OuG nr.200/2020 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

alin.(1) trec în proprietatea 

privată a statului şi se valorifică 

de ministerul de resort prin 

metodele prevăzute la art.16 din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.20/2014 privind 

stabilirea unor măsuri de 

eficientizare a activităţii de 

privatizare pentru dezvoltarea în 

condiţii de profitabilitate a 

activităţii operatorilor economici 

cu capital de stat, pentru 

exercitarea drepturilor şi 

îndeplinirea obligaţiilor ce 

decurg din calitatea de acţionar a 

statului la anumiţi operatori 

economici, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor 

acte normative, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr.123/2015, cu 

modificările ulterioare. 

(3) Analiza realizată de 

ministerul de resort şi instituţia 

creditoare are în vedere: uzul 

public sau privat al activului 

funcţional, asigurarea exploatării 

acestuia în regim de continuitate 

şi permanenţă, obiective de ordin 

economic, financiar, social şi de 

https://idrept.ro/00163250.htm
https://idrept.ro/00170763.htm
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Nr. 

crt. 

Text OuG nr.200/2020 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

mediu urmărite de ministerul de 

resort privind exploatarea eficace 

a activului, interesul general sau 

particular care corespunde 

scopului utilizării activului 

funcţional, condiţiile speciale 

legate de protejarea secretului de 

stat, regimul special al unor 

bunuri din componenţa activului 

funcţional. 

(4) Cererea operatorilor 

economici aprobată prin 

hotărârea organelor de conducere 

cuprinde o analiză tehnico-

economică privind justificarea 

operaţiunii şi efectele acesteia şi 

este însoţită de avizele favorabile 

ale: ministerului de resort care 

preia activul funcţional, 

operatorului de transport şi 

sistem - Compania Naţională de 

Transport al Energiei Electrice 

«Transelectrica» - S.A., pentru 

activele funcţionale energetice cu 

privire la caracterul necesar al 

acestora pentru siguranţa 

Sistemului electroenergetic 

naţional şi al unităţii 

administrativ-teritoriale, dacă 

activele respective asigură 
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Nr. 

crt. 

Text OuG nr.200/2020 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

furnizarea energiei termice în 

sistem centralizat. 

(5) Dacă o unitate administrativ-

teritorială solicită preluarea 

activelor proprietate publică a 

statului dobândite în condiţiile 

prezentei ordonanţe de urgenţă, 

trecerea activelor din domeniul 

public al statului în domeniul 

public al unităţii administrativ-

teritoriale se face cu acordul 

ministerului de resort, la cererea 

consiliului judeţean, respectiv a 

Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti sau a 

consiliului local al comunei, al 

oraşului sau al municipiului, 

după caz, prin hotărâre a 

Guvernului, potrivit prevederilor 

art.292 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

(6) Stingerea totală sau parţială a 

creanţelor fiscale şi bugetare se 

va face ulterior efectuării de 

către ministerul de resort a 

testului creditorului privat 

prudent, la valoarea determinată 

https://idrept.ro/00202574.htm
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Nr. 

crt. 

Text OuG nr.200/2020 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

prin diferenţa dintre valoarea 

bunurilor ce intră în componenţa 

activelor funcţionale şi valoarea 

obligaţiilor de mediu, stabilite 

prin raport de evaluare întocmit 

la cererea acestuia de către un 

evaluator autorizat în condiţiile 

legii. 

(7) Ministerul de resort, 

instituţiile publice creditoare şi 

operatorii economici încheie un 

proces-verbal de predare-

preluare prin care trec în 

proprietatea publică sau privată a 

statului activele funcţionale 

prevăzute la art.1, care cuprinde 

şi valoarea acestora, determinată 

potrivit alin.(6). 

(8) În cazul în care valoarea 

obligaţiilor fiscale, bugetare şi a 

obligaţiilor de mediu determinate 

potrivit alin.(6) este mai mare 

decât valoarea activului 

funcţional, statul, prin instituţia 

publică creditoare, recuperează 

diferenţa de valoare de la 

titularul obligaţiei de mediu. 

(9) Dacă titularul obligaţiei de 

mediu este în procedură de 

insolvenţă sau faliment, diferenţa 
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Nr. 

crt. 

Text OuG nr.200/2020 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

de valoare rezultată potrivit alin. 

(6) este considerată creanţă 

curentă, prin derogare de la 

prevederile art.5 pct.21 din 

Legea nr.85/2014 privind 

procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, şi se recuperează în 

condiţiile legii. 

(10) Lista bunurilor aferente 

activelor funcţionale se aprobă 

prin ordin al ministrului de 

resort. 

(11) Procesul-verbal prevăzut la 

alin.(7) constituie titlu de 

proprietate a statului. 

(12) Bunurile aferente activelor 

funcţionale energetice sau 

activelor funcţionale industriale, 

care sunt grevate de alte sarcini 

sau garanţii în afara celor 

administrate de instituţia 

administraţiei publice centrale 

creditoare, nu pot constitui 

obiectul prezentei ordonanţe de 

urgenţă decât cu acordul scris al 

creditorului. 

(13) Nu pot face obiectul 

operaţiunilor prevăzute la art.1 

https://idrept.ro/00164225.htm
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Nr. 

crt. 

Text OuG nr.200/2020 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

activele funcţionale energetice şi 

activele funcţionale industriale 

pentru care operatorii economici 

nu deţin licenţe sau autorizaţii de 

funcţionare aflate în perioada de 

valabilitate la data transferului, 

cele care nu sunt autorizate sau 

nu sunt în curs de autorizare din 

punctul de vedere al protecţiei 

mediului la momentul 

transferului.” 

 

 

8.  4. După articolul 3 se introduce 

un nou articol, articolul 31, cu 

următorul cuprins: 

„Art.31. - Dispoziţiile art.3 se 

aplică şi pentru stingerea 

creanţelor fiscale şi bugetare 

administrate de alte instituţii ale 

administraţiei publice centrale, 

situaţie în care operatorul 

economic depune cererea de 

stingere a obligaţiilor fiscale şi 

bugetare la acestea.” 

 

 Nemodificat  

9.  5. Articolul 6 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„Art.6. - Bunurile mobile şi 

imobile aferente activelor 

 Nemodificat  
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funcţionale transferate în 

domeniul public al statului sau al 

unităţii administrativ-teritoriale 

în condiţiile prezentei ordonanţe 

de urgenţă pot face obiectul unor 

contracte de concesiune încheiate 

în condiţiile legii. Procedura de 

atribuire a contractelor de 

concesiune, încheierea, 

executarea şi încetarea 

contractului de concesiune de 

bunuri proprietate publică se 

realizează cu respectarea 

prevederilor art.302-331 din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, cu excepţia situaţiilor 

în care prin prezenta ordonanţă 

de urgenţă se dispune altfel.” 

 

10.  Art.II. - În tot cuprinsul 

capitolului I „Reglementarea 

unor măsuri pentru stingerea 

unor obligaţii fiscale şi bugetare” 

din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2019 privind 

reglementarea unor măsuri 

pentru stingerea unor obligaţii 

fiscale şi bugetare, precum şi 

 Nemodificat  

https://idrept.ro/00202574.htm
https://idrept.ro/00202580.htm
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unele măsuri referitoare la 

obligaţiile de plată aferente 

împrumuturilor din venituri din 

privatizare şi împrumuturilor 

contractate de statul român de la 

instituţii de credit şi 

subîmprumutate operatorilor 

economici, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr.222/2019, sintagma 

„Ministerul Energiei” se 

înlocuieşte cu sintagma 

„ministerul de resort”. 

 

 
  

https://idrept.ro/00205299.htm

