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Sectiunea 1
9

Titlul proiectului de act normativ

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele masuri pentru 

protejarea intereselor nalionale in activitatea economica

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

1. Descrierea situaliei actuale

Prin Legea nr. 173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor 
nationale in activitatea economica, publicata in Monitorul Oficial cu numarul 
736 din data de 13 august 2020, cu modificarile aduse prin Ordonanta de 
urgenta a Guvemului nr. 166/2020, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
900 din 5 octombrie 2020, s-a reglementat interdictia, pentru o perioada de 2 
ani, de instrainare a ac^iunilor de^inute de stat la companiile §i societalile 
nationale, la institutii de credit, precum §i la orice alta societate la care statul 
are calitatea de actionar, indiferent de cota de capital social detinuta.

Totodata s-au suspendat, pentru o perioada de 2 ani, orice proceduri privind 
instrainarea actiunilor detinute de stat la companiile §i societatile nationale, 
precum §i la alte societati la care statul are calitatea de actionar, aflate in curs 
de realizare, cu exceptia operatiunilor postprivatizare §i operatiunilor specifice 
privatizarii, in cazul in care transferal dreptului de proprietate asupra actiunilor 
detinute de stat s-a realizat.

De asemenea, au fost suspendate in mod corespunzator dispozitiile 
Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societafilor, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile §i completmle 
ulterioare, §i ale Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea 
privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezent neputandu-se
realiza operatiuni de instrainare a participatiilor statului.
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In plan economic remarcam ca un comportament al statului in care sunt 
suspendate anumite opera^iuni legate de capitalul de stat administrat, respectiv 
instrainarea unor actiuni/active sau vanzarea de catre operatorii economic! cu 
capital majoritar/integral de stat a unor participatii pe care le de^in la filialele 
proprii, creeaza un statut discriminatoriu in raport de operatorii cu capital privat 
§i in special concurenti, riscul major fiind acela al diminuarii resurselor 
financiare atrase, a imposibilitatii dezvoltarii afacerilor sau implementarii unor 
proiecte de investilii majore, cu impact social §i economic de interes general.

Cadrul normativ incident operatiunii de valorificare a participa^iilor 
statului, respectiv Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
Legea nr. 137/2002, i-a conferit Guvemului, in condi^iile legii, atributul de 
dispozi^ie, parte a dreptului de proprietate, asupra participaliilor statului la 
companiile/societalile la care detine calitatea de actionar. Astfel, permanent se 
va avea in vedere administrarea cu diligenta de catre Guvern a bunurilor aflate 
in proprietatea privata a statului, luadu-se in considerare §i dispozi^iile art. 5^ 
din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu 
modific^ile §i completarile ulterioare, prin care Guvemul are competen^a de a 
stabili strategia de privatizare a societa^ilor strategice, strategie care poate 
include §i procedura instrainarii actiunilor/diminuarea participaliei prin listare 
la bursa ca metoda de privatizare.

In acest context, prin abrogarea articolelor 1, 2 §i 3 din Legea nr. 173/2020 
privind unele masuri pentru protejarea intereselor na^ionale in activitatea 
economica, cu modificarile ulterioare, se vor evita atat, agravarea situa^iei 
economice a unor operator! economic! la care statul detine calitatea de actionar, 
potentiate situatii de intrare in insolventa §i afectarea statului prin diminuarea 
veniturilor, precum §i consecintele in plan social.

In acest fel se poate asigura, prin atragerea de investitori privati fluidizarea 
activita^ii economice, §i se evita riscul falimentarii sau scaderii drastice a unor 
capacitati de productie a societatilor, consecinta cea mai grava in acest caz fiind 
reprezentata atat de cre^terea ^omajului cat §i de amanarea sau intarzierea 
implementarii unor proiecte de investifii majore, cu impact social §i economic 
de interes general.

Identificand problemele care afecteaza intreg sistemul economic national, 
precum §i comportamentul economic §i fmanciar al societatilor cu capital de 
stat, consideram ca fiind necesara abrogarea acestor masuri.

Adoptarea proiectului de lege va permite operatorilor economic! sa poata 
implementa programele de restructurare elaborate in conformitate cu 
prevederile Ordonantei Guvemului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitafi 
fiscale, programe menite sa conduca la redresarea activitatii acestora.

Mentinerea interdictiei privind valorificarea participatiilor aduce atingere 
dreptului operatorului economic de a solicita §i aproba pro^^f^^^ 
restructurare in vederea eficientizarii activitatii in temeiul/C(lMllfla4%'
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Guvernului nr. 6/2019, putand fi afectate astfel domenii de interes strategic 
pentru Romania precum industria de aparare sau sectoral energetic §i 
transporturile.

Din perspectiva propunerii §i aprobarii programelor de 
restructurare in vederea eficientizarii activita^ii in temeiul Ordonan^ei 
Guvernului nr. 6/2019, reglementarea nu poate fi amanata intrucat termenul de 
depunere a planurilor de restructurare este 30 martie 2021, in caz contrar fiind 
afectat un interes de ordin public reprezentat de reducerea arieratelor in

necesitatii

economie.
Toate aceste considerente impun abrogarea articolelor 1, 2 §i 3 din Legea 

nr.173/2020, ceea ce constituie o cale pentru revenirea la o situafie de 
normalitate in ceea ce prive^te valorificarea acfiunilor de catre stat, prin 
intermediul institutiilor publice implicate, sau de catre operatorii economici cu 
capital de stat in cazul actiunilor / participafiilor definute in filialele proprii.

2. Schimbari preconizate

Proiectul de act normativ propune abrogarea prevederilor art. 1 - 3 ale Legii 
nr. 173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor nafionale in 
activitatea economica, cu modificarile ulterioare, valorificarea acfiunilor 
netrebuind sa fie privita ca un scop in sine, ci ca un proces prin care transferal 
de proprietate trebuie sa se regaseasca in recapitalizare, modemizare, investifii, 
cu efecte pozitive in ceea ce priveste eficienta economica.

Totodata, abrogarea prevederilor menfionate mai sus, va permite 
valorificarea actiunilor in vederea evitarii afectarii grave a relatiilor sociale 
referitoare la libertatea economica a operatorilor la care statul are calitatea de 
acfionar §i de libera circulatie a capitalurilor.

Astfel, prin diversificarea actionariatului, se intentioneaza asigurarea 
revenirii la o situafie de competitie pe piafa, in care fiecare companie §i 
societate nationals, institufie de credit §i orice alta societate la care statul are 
calitatea de acfionar urmare^te sa atinga anumite obiective prin instrainarea 
acfiimilor definute de stat.

3. Alte informafij

Secfiunea a 3-a
Impactul socio-economic alproiectului de act normativ

1. Impact macro-economic
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Masurile propuse au impact direct la nivel macroeconomic permitand pe de 
o parte, derularea de activitati specifice a unor operatori economici, in conditii 
de eficienta economica, iar pe de alta parte, cresterea veniturilor bugetare din 
valorificarea de actiuni. Astfel, estimam ca urmare a realizarii transferului de 
ac^iuni de la societati va avea consecinte benefice asupra redresarii activitatii in 
economie prin implementarea unor masuri care sa conduca la eficientizarea 
activitatii acestora sub aspectul utilizarii resurselor §i evitarea de blocaje 
financiare in economie.

1^. Impactul asupra mediului concureii|ial domeniului ajutoarelor de 
stat

Proiectul de act normativ are un impact pozitiv asupra mediului concurential 
intrucat asigura revenirea la o situatie de competitie pe piafa si pentru 
companiile §i societatile nationale, institutiile de credit §i orice alta societate la 
care statul are calitatea de acfionar.

2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2K Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2^. Impactul asupra intreprinderilor mid fi mijlocii
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte informafii
Nu e cazul.

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atdt pe termen 

scurt, pentru anul curent, cat §ipe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
- in mii lei (RON) -

Indicatori Anul
curent

Urmatorii patru ani Media
pe 5 ani

1 2 53 4 6 7
2021 2022 2023 2024 2025

1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care:
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a) buget de stat, din acesta:
i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit

b) bugete locale
i. impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:

i. contributii de asigurari
2. Modificari ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

c) bugetul asigur^ilor 
sociale de stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri $i servicii

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
^ bugete locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor §i/sau 
cheltuielilor bugetare
7. Alte informafij

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor orple^^l^^
act normativ (acte normative in vigoare ce vor fi modificate sa^hi^O[p[l^ 
ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului de act normati4i fel ^
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a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a proiectului de act normativ:
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor 
dispozitii.
Nu este cazul.
1^. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislafia m domeniul 
achizifiilor publice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislafia comunitara in 
cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative 
comunitare
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Hotarari ale Curtii de Justifie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte acte normative §i/sau documente Internationale din care decurg 
angajamente, facandu-se referire la un anume acord, o anume rezolufie 
sau recomandare internationala ori la alt document al unei organizatii 
Internationale
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
6. Alte informatii
Nu e cazul.

Secfiunea a 6-a
Consultdrile efectuate in vederea elabordriiproiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile 
neguvernamentale, institute de cercetare §i alte organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea 
precum §i a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de 
obiectul proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in 
situatia in care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor 
autoritati, in conditiile Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor 
administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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4. Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor interministeriale in 
conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Informa|ii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin 
avizul nr.32/2021.
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
Consiliul Economic §i Social a transmis punctul sau de vedere prin adresa 
nr. 1507/09.02.2021.
d) Consiliul Concurenfei
Adresa Consiliului Concurentei nr. 1003 78/2021.
e) Curtea de Conturi

6. Alte informalii
Nu este cazul.

Secfiunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea §i implementarea

proiectului de act normativ

1. Informarea societalii civile cu privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ
A fost realizata procedura prevazuta de Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, republicata, inclusiv prin afisarea pe site- 
ul economie.gov.ro in data de 11.01.2021.
2. Informarea societalii civile cu privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementarii proiectului de act normativ, precum §i 
efectele asupra sanatafii §i securitatii cetafenilor sau diversitajii biologice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Alte informafii
Nu e cazul.

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administrafiei publice centrale §i/sau locale - infiiniarea unor 
noi organisme sau extinderea competenlelor institutiilor existente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Alte informalii
Nu e cazul.
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentm modificarea 

Legii nr. 173/2020 privind unele masuri pentm protejarea intereselor na^ionale 

in activitatea economica, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare, cu 

procedura de urgenta prevazuta de art.76 alin.(3) din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.
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