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AVIZ 
 
 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.113/2021 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 

privind înfiinţarea Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene 
române – TAROM" - S.A. 

   
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină   a fost sesizată, spre dezbatere 
şiavizare, în procedură de urgență, cu Proiectul deLege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.113/2021 pentru  completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii "Companianaţională de 
transporturi aeriene române – TAROM" - S.A.,  trimis cu  adresa  nr. PL x 553 din 8 
noiembrie2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/936 din 9 noiembrie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţiloreste Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 3 noiembrie 2021. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabilinițiativa legislativă cu avizul nr. 793 
din 1 octombrie 2021. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa desfășurată în sistem mixt 
(fizic/online) din data de 16 noiembrie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal care să 
permită Guvernului să aprobe valoarea, forma şicondiţiile de acordare a unui ajutor de 
stat individual de restructurare în cazul companiei TAROM, asigurând, în acest fel, 
succesul implementării planului de restructurare aferent rentabilizării companiei pe 
termen mediu şi lung. Proiectul vizează completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.45/1997, cu două noi articole care prevăd posibilitatea acordării ajutorului de stat 
individual de restructurare sub formă de finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, garanţie de stat emisă în condiţiile legii 
şi/sau împrumut cu sau fără dobândă subvenţionată. Ajutorul urmează să fie acordat în 
conformitate cuComunicarea Comisiei (2014/C 249/01) - Orientări privindajutoarele 
de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în 
dificultate şi în condiţiile stabilite prin decizia Comisiei Europene de autorizare a 
ajutorului de stat. Totodată, este creat cadrul legal general care să permită finanţarea 
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a 
pagubei sau a deficitului de lichiditate care poate rezulta în urma unor evenimente 
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extraordinare, care intră sub incidenţa art.107 alin.(2) lit.b), respectiv, art.107 alin.(3) 
lit.b) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. 

La dezbateri, membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive și avizul Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilăa Proiectului de Legeprivind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.113/2021 pentru completarea Ordonanţei  
Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţareaSocietăţii "Compania naţională de 
transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. 

În raport de obiectul şiconţinutul reglementării, proiectul de lege face partedin 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
 

                     Mihai Alexandru Badea                     Ladányi László-Zsolt     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu,  
Paul Şerban 
 


