
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

                      Bucureşti, 04.06.2019 
                                                                Nr.4c-3/188/2019 

       
AVIZ 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.22/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale ,,Loteria Română” - S.A., 

precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul 

general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii 

 

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

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost 

sesizată pentru aviz, în procedură de urgenţă, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, care sunt sesizate în fond, cu 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2019 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.159/1999 privind înfiinţarea Companiei 

Naţionale ,,Loteria Română” - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul 

general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii, transmisă cu adresa nr. P.L.x. 

241/2019 din 13 mai  2019, înregistrat sub nr.4c-3/188 din 14 mai 2019. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.253/01.04.2019, avizează favorabil proiectul de 

lege, cu observaţii şi propuneri. 

  Consiliul Economic şi Social, cu avizul nr.1430/28.03.2019, avizează favorabil 

proiectul de lege, cu observaţii. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de lege în şedinţa din 

6 mai 2019, în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.159/1999, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.100/2018. Soluţiile legislative preconizate au în vedere ca fondurile suverane de dezvoltare şi 
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investiţii să poată finanţa activitatea Companiei Naţionale „Loteria Română” - S.A., prin 

participarea la majorarea capitalului social, luând în considerare faptul că fondurile vor fi autorizate, 

în condiţiile legii, să finanţeze activitatea societăţilor din al căror acţionariat fac parte prin 

participarea la majorarea capitalului social, prin împrumuturi sau alte forme de finanţare. Astfel, 

modificarea cadrului legislativ actual se impune pentru crearea capacităţii fondurilor suverane de 

dezvoltare şi investiţii de a atrage surse de finanţare sustenabile pentru materializarea proiectelor 

din diverse domenii economice, în condiţii de rentabilitate economică. 

  Examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţa comisiei din 04 iunie 2019. 

  Membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii 

legislative, în forma adoptată de Senat. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile 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. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Iulian Iancu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consilier parlamentar    Fulga Ovidiu  
 


