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     AVIZ  
asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 

economice ale statului 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu 
Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului, trimis cu 
adresa nr. P.L.x. 489 din 27 noiembrie 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1144 din 28 noiembrie 2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 20 
noiembrie 2017 ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României republicată. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut inițiativa 
legislativă menționată mai sus în şedinţa din 10 februarie 2020. 

Proiectul de lege  are ca obiect reglementarea unor măsuri pentru protejarea intereselor 
economice ale statului, în vederea stabilirii clare a sectoarelor de interes economic naţional esenţiale 
siguranţei statului, care sunt justificate de interese fundamentale legitime ale statului şi societăţii, precum 
şi stabilirea unor măsuri în scopul recuperării prejudiciilor produse economiei naţionale, până la o 
anumită dată, de la persoanele care au săvârşit infracţiuni în procesul de privatizare sau în procedura de 
acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, şi constituirea surselor de finanţare 
a investiţiilor statului la operatorii economici care funcţionează în sectoarele de interes economic 
naţional. Totodată, se preconizează şi suspendarea procedurilor specifice privatizării pentru o perioadă de 
5 ani, ceea ce va permite măsuri prin care statul să-şi reevalueze portofoliul de participaţii, să efectueze 
investiţii şi să-şi eficientizeze prezenţa în acţionariatul operatorilor economici care funcţionează în 
sectoarele de interes economic strategic 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive și 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.379/24.05.2017.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități de către Biroul Permanent. 

Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.  
                           PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                          Nicușor HALICI                                    Aida – Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Muşat 
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