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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

         București, 29.03.2023 
                                                        Nr.4c-3/696/2022 

 
 
 
 
Către,  

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

Domnului Președinte Costel Neculai Dunava 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra Propunerii 

legislative pentru prorogarea unor termene din Legea nr.173/2020 privind unele 

măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică şi 

pentru abrogarea Ordonanței de Urgentă nr.166 din 2020 pentru modificarea 

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

în activitatea economică, transmisă pentru dezbatere în fond, Comisiei pentru 

industrii și servicii și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 

cu adresa nr.P.l.x.652/2022 din 24 octombrie 2022. 

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

    

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 

 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra Propunerii legislative pentru prorogarea unor termene din Legea 

nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în 
activitatea economică şi pentru abrogarea Ordonanței de Urgentă nr.166 din 

2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru 
protejarea intereselor naționale în activitatea economică 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 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, cu Propunerea legislativă pentru prorogarea unor 
termene din Legea nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 
naționale în activitatea economică şi pentru abrogarea Ordonanței de Urgentă nr.166 
din 2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea 
intereselor naționale în activitatea economică, transmisă cu adresa nr.P.l.x. 652/2022 
din 24 octombrie 2022, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/696/2022 din 25 octombrie 
2022. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.921/09.08.2022, avizează negativ 
propunerea legislativă. 

Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.4832/02.08.2022, a avizat 
favorabil proiectul de act normativ. 

Guvernul României, prin adresa nr.10075/2022 din 02 septembrie 2022, 
nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 19 septembrie 2022. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu avizul nr.4c-13/954/2022 
din 19 decembrie 2022, a avizat negativ propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare prorogarea unor 
termene din Legea nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 
naționale în activitatea economică, cu modificările ulterioare, precum și abrogarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 
privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică. 
Potrivit expunerii de motive, intervențiile legislative vizează prorogarea termenelor de 
2 ani prevăzute de art.1 şi art.2 din lege, pentru o perioadă identică. 
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În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 
Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea legislativă în şedința din 
28 martie 2023. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
  La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 
Autorității pentru Administrarea Activelor Statului domnul Florian Daniel Geantă – 
președinte. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru prorogarea 
unor termene din Legea nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea 
intereselor naționale în activitatea economică şi pentru abrogarea Ordonanței de 
Urgentă nr.166 din 2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri 
pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică din următoarele 
considerente: 

- măsura propusă (interzicerea înstrăinării activelor statului în companii 
şi societăți naționale) poate avea implicații asupra strategiei de dezvoltare gestionate 
de ministerele de resort, având ca obiect unele proiecte de investiții, dar şi asupra 
eventualelor planuri de restructurare aflate în derulare la nivelul companiilor de stat; 

- având în vedere existența unor cazuri în care Comisia Europeană a 
decis recuperarea unor ajutoare de stat acordate de autoritățile române, s-a propus 
completarea art.1, respectiv a art.2 alin.(2) din actul normativ analizat prin 
introducerea următorului text: „cu excepția cazurilor în care această 
acțiune/operațiune este necesară în scopul implementării unui plan de 
restructurare/viabilizare a întreprinderii sau în vederea rambursării unor ajutoare de 
stat pentru care Comisia Europeană a emis o decizie de recuperare”; 

- inițiativa nu conține dispoziții care să clarifice dacă prevederile legii 
analizate se vor aplica şi tranzacțiilor de această natură care s-ar încheia la nivelul 
companiilor de stat; 

- soluțiile legislative propuse sunt insuficient conturate şi nu sunt de 
natură să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficiență legislativă, fiind susceptibile 
să încalce prevederile art.1 alin.(5) din Constituția României, republicată. 
  În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 
 
 

 
PREȘEDINTE, 

 
Sándor Bende 

 
 
 

 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 


