
ROMANIA

\M

i&MI

AVIZ
referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii 

nr.173/2020 privind unele masuri pentru protejarea 

intereselor nationale in activitatea economica

Analizand proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor 
nationale in activitatea economica, transmis de Secretariatul General 

al Guvernului cu adresa nr.25 din 03.02.2021 si inregistrat la Consiliul 
Legislativ cu nr.D38/03.02.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
in temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i func^ionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil proiectul de lege, cu urmatoarele observatii 

§i propuneri:
1. Proiectul de lege are ca obiect abrogarea art.l - 3 din Legea 

nr.173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor 

nationale in activitatea economica, cu modificarile ulterioare, care 

reglementeaza interdictia, pentru o perioada de 2 ani, de instrainare a 

actiunilor detinute de stat la companiile si societatile nationale, la 

institutiile de credit, precum si la orice alta societate la care statul are 

calitatea de actionar, indiferent de cota de capital social detinuta; 
suspendarea, pentru o perioada de 2 ani, a oricaror proceduri privind 

instrainarea actiunilor detinute de stat la companiile si societatile 

nationale, precum si la alte societati la care statul are calitatea de 

actionar, aflate in curs de realizare, cu exceptia operatiunilor 

postprivatizare si a operatiunilor specifice privatizarii, in cazul in care 

transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat s-a 

realizat; precum si suspendarea, in mod corespunzator, a prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea 

societatilor comerciale si ale Legii nr. 13 7/2002 privind unele masuri 

pentru accelerarea privatizarii.
Potrivit Expunerii de motive, abrogarea dispozitiilor mai sus 

mentionate „va permite valorificarea actiunilor in vederea evitdrii



afectarii grave a relatiilor sociale referitoare la libertatea economica 

a operatorilor la care statul are calitatea de actionar si de libera 

circulatie a capitalurilor'\
Prin obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente dispozitiile art.73 alin.(3) 

lit.m) din legea fundamentala, iar in aplicarea prevederilor art.75 

alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata 

este Senatul.
2. Semnalam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunfa asupra oportunita^ii solu^iilor legislative 

preconizate.
3. Referitor la Expunerea de motive, semnalam ca aceasta nu 

respecta structura instrumentului de prezentare si motivare prevazuta la 

art.31 din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. Astfel, nu sunt clar prezentate cerintele care reclama 

interventia normativa, cu referire speciala la insuficientele si 
neconcordantele reglementarilor in vigoare, si nici principiile de baza 

si fmalitatea reglementarilor propuse, cu evidentierea elementelor noi 
si a implicatiilor pe care reglementarea propusa le are asupra legislatiei
m vigoare.

Totodata, este necesara completarea Expunerii de motive cu 

argumentele obiective concrete care se refera la scurtarea perioadei de 

indisponibilizare a participatiilor statului, in contextul crizei generate 

de actuala pandemic, astfel cum mentioneaza si Ministerul Justitiei in 

adresa nr.2/9079/2021 din 2 februarie 2021.
De asemenea, recomandam corelarea pct.l si 2 din Sectiunea a 

3-a a Expunerii de motive, avand in vedere faptul ca, pe de o parte, la 

pet. 1 se precizeaza ca „urmare a realizdrii transferului de actiuni de la 

societdti va avea consecinte benefice asupra redresdrii activitdtii m 

economie’\ iar la pct.2 se precizeaza ca, in ceea ce priveste impactul 
asupra mediului de afaceri, ,firezentul act normativ nu se refera la 

acest subiectE
Mentionam ca, potrivit considerentelor exprimate in Decizia 

Curtii Constitutionale nr.682 din 27 iunie 2012, ^dispozitiile art.6 din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnied legislativd, republicatd 

[...], cu modifiedrile si completdrile ulterioare instituie obligatia 

fundamentarii actelor normative. [...]. Lipsa unei fundamentdri 

temeinice a actului normativ In discutie determind, [...], mcdlcarea 

prevederilor din Constitute cuprinse m art.l alin.(5)
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Totodata, mentionam ca achiesam la punctul de vedere al 
Consiliului Concurentei nr.261 din 25 ianuarie 2021, in sensul ca, 
pentru a evita incidenta regulilor de concurenta, instrainarea actiunilor 

sau a activelor detinute de statul roman trebuie, fie sa se desfasoare in 

baza unei proceduri deschise, transparente, neconditionate si 
nediscriminatorii, fie sa aiba o baza de evaluare a acestora realizata de 

un evaluator independent, astfel incat tranzactia sa se desfasoare la un 

pret corespunzator cu cel al pietei.
4. Referitor la solutiile legislative preconizate in proiect, prin care 

se propune abrogarea unui numar de 3 articole din cele 4 ale actului 
normativ de baza, precizam ca aceasta operatiune nu este specifica 

normelor de tehnica legislative, prevazute de Legea nr.24/2000, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat in urma 

abrogarii art.l - 3, Legea nr. 173/2020 ar confine un singur articol, 
respectiv actualul art.4.

Totodata, semnalam ca dispozitiile actualului art.4 nu prezinta un 

caracter obligatoriu si dispozitiv, astfel cum se prevede la art.8 alin.(2) 

si art.38 alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in sensul ca, de piano, nimic nu impiedica statul 

roman sa dobandeasca participatii la societatile la care desfasoara 

activitati economice din domeniile enumerate in cuprinsul primului 
alineat al articolului.

A,

In ceea ce priveste actualul alin.(2) al art.4, mentionam ca 

domeniul ajutorului de stat nu este aplicabil dobandirii de catre statul 
roman a unor participatii la societati.

5. In considerarea observatiilor de mai sus, se impune 

reformularea intregului proiect, astfel:
„Lege pentru abrogarea Legii nr. 173/2020 privind unele 

masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic. - Legea nr.173/2020 privind unele masuri 

pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.736 din 13 

august 2020, cu modificarile ulterioare, se abroga”.

Bucuresti
Nr.



EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M.Of. nr. 736/13 aug. 2020 

Lege privind unele mSsuri pentru protejarea intereselor naponale m activitatea economics
L. nr. 173/2020

1 ipromulgata prin D. nr. 458/2020 M.Of. nr. 736/13 aug. 2020
Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru 
protejarea intereseior nationale In activitatea economica

2 imodificari prin O.U.G. nr. 166/2020 M. Of. nr. 900/5 oct. 2020
Ordonanta de urgenja pentru modificarea Legii nr. 173/2020 
privind uneie masuri pentru protejarea intereselor nationale Tn 
activitatea economica

modified art. 1 si art. 2 alin. (1)
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