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RAPORT COMUN
asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele masuri pentru 

protejarea intereselor nafionale in activitatea economica 

- L25/2021 -

in confonnitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, Comisia economica, industrii §i servicii §i Comisia pentru energie, infrastructura 

energetica §i resurse minerale, prin adresa nr.L25/2021, au fost sesizate de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun asupra: proiectului de lege pentru modificarea 

Legii nr.173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor nafionale in activitatea economicd, 

initial de Guvemul Romaniei.
Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc in §edin|a comuna a celor doua comisii din data de 

17 martie 2021.
in confonnitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului republicat, cu modificarile §i 

completarile ulterioare, la dezbateri au participat: domnul Lucian Ovidiu Heiu§ - secretar de stat in cadrul 
Ministerul Finan|elor §i domnul Nicolae Havrilet, secretar de stat in cadrul Ministerului Energiei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea articolelor 1, 2 §i 3 din Legea nr.173/2020 

privind unele masuri pentru protejarea intereselor nafionale in activitatea economicd, cu modificarile 

ulterioare.
Legea nr.173/2020, in forma actuals, modificata de Ordonanta de urgen|a a Guvemului nr. 166/2020, 

reglementeaza: interdiclia, pentru o perioada de 2 ani, de instrainare a ac^iunilor de^inute de stat la 

companiile §i societatile na|ionale, la institu^ii de credit, precum §i la orice alta societate la care statul are 

calitatea de ac^ionar, indiferent de cota de capital social detinuta ; suspendarea, pentru o perioada de 2 ani, a 

oricaror operajiuni privind instrainarea actiunilor detinute de stat la companiile §i societatile na^ionale.
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precum §i la alte societal! la care statul are calitatea de actionar, aflate m curs de realizare, cu exceplia 

operaliunilor postprivatizare §i operaliunilor specifice privatizarii, in cazul in care transferul dreptului de 

proprietate asupra participaliilor de^inute de stat s-a realizat; suspendarea, in mod corespunzator, a 

dispoziliilor Ordonanlei de urgen^a Guvemului nr. 88/1997 privind privatizarea societalilor comerciale, 

aprobata prin Legeanr. 44/1998, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i ale Legii nr. 137/2002 privind 

unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observalii §i propuneri.
Avizul Consiliului Economic §i Social cuprinde puncte de vedere diferite exprimate de parjile

reprezentate.
Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari §i Comisia pentru buget, finanle, 

activitate bancara §i pia|a de capital au transmis avize favorabile.
Membrii Comisiei economice, industrii §i servicii §i ai Comisiei pentru energie, infrastructura 

energetica §i resurse minerale au analizat proiectul de lege, punctele de vedere exprimate, avizele primite §i 
au hotarat cu majoritate de voturi sa adopte raport comun de admitere, fara amendamente.

Fata de cele prezentate, Comisia economica, industrii §i servicii §i Comisia pentru energie, 
infrastructura energetica §i resurse minerale supun Plenului Senatului pentru dezbatere §i adoptare raportul 
comun de admitere, fara amendamente §i proiectul de lege.

in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice §i 
urmeaza a fi supus votului in conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din Constitutia Romanic!.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitufia Romanic! §i ale art.92, alin.(7), pct.2 din 

Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ?i completarile ulterioare, Senatul este prima Camera 

sesizata.

PRE^EDINTE,PRE§EDINTE,

Senator Silvia Monica DINICA Senator Istvan-Lorant ANTAL

SECRETAR SECRETA

Senator Cornel-Cristian RESMERIJASenator Danuf BICA
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