
EXPUNERE DE MOTIVE

________ SecfiuneaJ_________
Titlul proiectului de act normativ

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului 
pentru moditicarea Legii nr. 173/2020 privind unele masuri pentru 

protejarea intereselor nationale in activitatea economica

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

Ministeml Economiei, Energiei §i Mediului 
de Afaceri a efectuat, ulterior intrarii in vigoare a 
Legii nr. 173/2020 privind unele masuri pentru 
protejarea intereselor nationale in activitatea 
economica, si public^i Deciziei Curfu 
Constitutionale nr. 589/2020 referitoare la obiectia 
de neconstitulionalitate a dispoziliilor Legii 
privind unele masuri pentru protejarea intereselor 
nationale in activitatea economica, o analiza a 
impactul masurilor adoptate asupra operatorilor 
economiei la care statul define calitatea de 
actionar.

1. Descrierea situafiei 
actuale

Interdicfiile statuate de Legea nr. 173/2020 
sunt evidenfiate cu claritate in mod expres in 
cuprinsul Deciziei nr. 589/2020 a Curtii 
Constitutionale, dupa cum urmeaza:

La pet. 51 din considerentele Deciziei Curfii 
se arata ca: “Av^d in vedere cadrul normativ m 
vigoare, Curtea constata ca sintagma "participatiile 
statului" are in sfera de cuprindere atat actiunile §i 
p^ile sociale, ca valori mobiliare emise de 
societafi comerciale, cat §i activele, activele 
functionate sau cu caracter social, ca bunuri sau 
ansambluri de bunuri din patrimoniul unei 
societati care desfa§oara activitati comerciale. 
Considerentele sunt fundamentate in drept in^f^^^ 
sunt in disonanfa cu cele mentionate de



legiuitor m cadnil expunerii de motive. Astfel, in 
cuprinsul instrumentului de prezentare si motivate 
legiuitorul enunfa obligajia statului de a asigura 
protejarea intereselor na^ionale in activitatea 
economica cu referire directa la actiimile pe care 
acesta le define la entitati economice - “Aceste 
interese sunt reprezentate, intre altele, de 
-pmtiGipatiile-pe-eare-statul-le-deime-la-CGmpaniile 
§i societa^ile nafionale... Toate acestea sunt 
entitati economice la care statul define acjiuni, ca 
acfionar unic sau in diverse cote de participate. ” 
Rezulta fam echivoc faptul ca legiuitoml nu a 
urmarit grevarea operatorilor economici de sarcini 
suplimentare generate de mentinerea, spre 
exemplu, a unor active neperformante.

In plus, aratto ca actul normativ, in 
modalitatea sa de elaborate, nu a stabilit 
neaplicarea vreunor alte dispozitii legale adoptate 
tocmai m vederea sprijinirii operatorilor 
economici rom^i. Cu titlu de exemplu, enuntam 
Ordonanta Guvemului nr. 6/2019 privind 
instituirea unor facilitali fiscale. Potrivit acestuia 
act normativ, societalile aflate in dificultate au 
posibilitatea sa-§i restmctureze obligatiile 
bugetare restante, in conformitate cu planuri de 
restructurare aprobat, care poate con|ine inclusiv 
vanzM de active care nu sunt utile realiz^i 
obiectului de activitate.

Suplimentar, legiuitorul nu a urm^it stoparea 
vreunor execute ale vreunor sentinle cu privire la 
vanzari de active, major^i de capital social sau 
alte operatiuni enunjate in cuprinsul legislatiei in 
domeniul privatizmi.

In suslinerea celor enunjate indicto insusi 
considerentul enun^at in cuprinsul deciziei Curtii 
Constitutionale. Astfel, aceasta a mai retinut ca 
"normele de tehnica legislativa referitoare la 
integrarea proiectului de lege in ansamblul 
legislatiei statueaza ca actul normativ trebuie sa se 
integreze organic in sistemul legislatiei, scop in 
care actul normativ trebuie corelat cu prevederile 
actelor normative de nivel superior sau de acelasi 
nivel cu care se afla in conexiune, conform art, 13
lit. a) din Legea nr. 24/2000" (Decizia Curtii 
Constitutionale nr. 363/2015, paragraful 27)
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De altfel, la pet. 56 din acelea§i considerente, 
Curtea “observa ca, potrivit dispozi^iilor alin. (1) - 
(art. 2 alin. 1 din lege, s.n.), "se suspenda, pentru o 
perioada de doi ani, orice operatiuni privind 
instrainarea participa^iilor statului la companiile §i 
societatile na^ionale, precum §i la societajile la 
care statul are calitatea de ac^ionar, incepute 
anterior intrarii in vigoare a prezentei legi", iar 
potrivit alin. (2), "dispozitiile alin. (1) nu se aplica 
operatiunilor post-privatizare §i operatiunilor 
specifice privatiz^i, m cazul m care transferul 
dreptului de proprietate asupra participa^iilor 
detinute de stat s-a realizat".

Din interpretarea logico-gramaticala a 
normelor analizate rezulta c^ toate operatiunile 
care au ca obiectiv instrainarea participatiilor 
statului (operajiuni specifice privatizarii), incepute 
anterior intrM in vigoare a legii deduse 
controlului §i in care transferul dreptului de 
proprietate asupra participafiilor definute de stat 
catre ter{e persoane nu s-a realizat, se suspenda 
pentru o perioada de doi ani. Dimpotriva, in cazul 
in care transferul dreptului de proprietate asupra 
participatiilor definute de stat s-a realizat, 
operatiunile specifice privatizarii §i cu atat mai 
mult operatiunile post-privatizare continua, 
potrivit dispozitiilor legale, nefiind afectate de 
masura suspends! prevazuta de art. 2 alin. (1) din 
lege.

Concluziile analizei Ministerului Economiei,
Energiei §i Mediului de Afaceri au evidenfiat 
necesitatea clarificarii in sensul vointei exprimata 
de legiuitor in instmmentul de prezentare §i 
motivare §i necesitatea luarii unor masuri imediate 
care sa nu genereze blocarea activitatii operatorilor 
economic! cu capital de stat.

Premisa de la care a fost efectuata analiza a 
fost aceea a scopului legii - consolidarea rolului 
statului in economie §i consecutiv a pozifiei sale de 
actionar la operator! economiei de interes strategic 
in principal - §i nu de a realiza un blocaj la nivelul 
operatorilor in discufie.

In acest scop au fost identificate o serie de 
operatiuni pentru care este necesara instituirea^'=='"T^^



unor masuri de exceptare in raport de interdic{ia
generala.

Elementele care vizeaza interesul public 
general si constituie o situatie extraordinara a carei 
reglementare nu poate fi amanata sunt 
urmatoarele:

Av^d in vedere ca prin Legea nr. 173/2020 
priyind_unele_masuri4)entru_protejarea-intereselor. 
nationale in activitatea economica, publicata in 
Monitorul Oficial cu numarul 736 din data de 13
august 2020, s-a reglementat interdictia instrainarii 
pentru o perioada de 2 ani, a participatiilor statului 
la companiile §i societajile nationale, la band, 
precum §i la orice alta societate la care statul are 
calitatea de actionar, indiferent de cota de 
participatie dejinuta, suspendandu-se totodata, pe 
o perioada de 2 ani, orice proceduri de instrainare 
a participajiilor statului incepute inainte de intrarea 
in vigoare a legii, fiind suspendate in mod 
corespunzator dispozitiile Ordonantei de urgen^a a 
Guvemului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 
44/1998, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
§i ale Legii nr. 137/2002 privind unele masuri 
pentru accelerarea privatizMi, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, in prezent nu se pot realiza 
operajiuni de instrainare a participatiilor statului 
catre un dob^ditor care este o companie ori 
societate nationala sau orice alta societate la care 
statul are calitatea de actionar,

Av^d in vedere interpretarea Legii nr. 
173/2020 privind unele masuri pentru protejarea 
intereselor najionale in activitatea economica 
conform Deciziei Curtii Constitulionale nr. 
589/2020 obiec^ia
neconstitutionalitate a dispozifiilor Legii privind 
unele masuri pentru protejarea intereselor 
nationale in activitatea economica, care, la pet. 51 
din considerente, Curtea constata ca sintagma 
"participatiile statului" are in sfera de cuprindere 
atat actiunile §i partile sociale, ca valori mobiliare 
emise de societati comerciale, cat §i activele, 
activele functionale sau cu caracter social, ca 
bunuri sau ansambluri de bunuri din paMmiSiTiiilj 
unei societati care desfagoara activitati

referitoare la de



§i constatand ca domeniul de aplicare a legii 
ingrade^te in mod vadit activitatea operalorilor 
economici vizati in raport de ceilalji operatori 
economici.

intrucat interesul statului este de a-§i 
consolida interesele la societatile la care detine 
calitatea de actionar, precum dezvoltarea acestor 
.operatori-economici_-in_conditii_de--eficienla_si 
profitabilitate, si luand in considerarea ca, spre 
exemplu, valorificarea imor active este o masura 
uzuala in cadrul proceselor de reorganizare §i 
restructurare a operatorilor economici, care nu 
poate fi am^ata sau suspendata pentru o perioada 
indelungata precum cea prevazuta de Legea nr. 
173/2020,

Identificand problemele care afecteaza 
intreg sistemul economic national precum §i 
comportamentui economic si financiar al 
societalilor cu capital de stat, consideram ca fiind 
necesara mentinerea unor operatiuni de transfer 
precum cele prev^ute la 24^ din Ordonanta de 
urgen^a a Guvemului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societatilor, aprobata prin Legea nr. 
44/1998, cu modificarile §i completMe ulterioare 
este esentiala intrucat se asigura;
- fluidizarea activitatii economice in anumite 
domenii de activitate in care sunt implicaji atat 
operatori economici la care statul exercita calitate 
de actionar cat §i operatori economici aflati sub 
autoritatea unita{ilor administrative teritoriale;
- evitarea riscului falimentarii sau scaderii drastice
a capacitatilor de productie a societatilor 
comerciale detinute de stat, consecinia cea mai 
grava in acest caz reprezent^d-o pe de o parte 
cresterea somajului si pe de alta 
am^area/int^zierea implement^! unor proiecte 
de investitii majore, cu impact social §i economic 
de interes general,

Intrucat situatia extraordinara care 
determina necesitate adoptMi de masuri urgente 
pe calea ordonanlei de urgen^a este reprezentata de 
afectarea grava a relatiilor sociale referitoare 
libertatea economica a operatorilor economici la 
care statul este actionar in sensul restr^gerji^e^



perioada mdelungata a dreptului de dispozifie 
asupra activelor aflate in proprietatea acestora,

Lu^d in considerare ca meniinerea 
interdicfiei privind valorificarea activelor aduce 
atingere dreptului operatorului economic de a 
solicita §i aproba programe de restructurare in 
vederea eficientizarii activitatii in temeiul 
-Ordonan^ei—Guvemului—nr—^6/2019—^privind. 
instituirea unor facilitati fiscale, fiind afectata 
astfel activitatea operatorilor economici din 
domenii de interes strategic pentru Rom^ia 
precum industria de aparare sau sectorul energetic 
si transporturile,

Din perspectiva necesitatii propunerii §i 
aprobarii programelor de restructurare in vederea 
eficientizarii activitatii in temeiul Ordonan^ei 
Guvemului nr. 6/2019, reglementarea nu poate fi 
amanata intmcat termenul de depunere a planurilor 
de restmcturare este 30 septembrie 2020, in 
conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din acest 
act normativ, in caz contrar fiind afectat un interes 
de ordin public reprezentat de reducerea arieratelor 
in economie,

Relatiile sociale care sunt afectate prin 
interdictia societa^ilor/regiile autonome la care 
statul sau o autoritate a administra^iei publice 
locale este aciionar majoritar §i filialele acestora de 
a transfera prin negociere directs active aflate in 
proprietatea lor persoanelor juridice la care statul 
sau o autoritate a administra^iei publice locale este 
aciionar majoritar sau filialelor acestora sunt 
reprezentate de reducerea nivelului arieratelor, 
restmcturarea sau e§alonarea la plata a acestora, 
a§a cum se meniioneaza la alin. (1) lit. a) de la art.
24' din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 
88/1997 privind privatizarea societatilor, aprobata 
prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si 
completarile ulterioare,

In plan economic, un comportament al 
statului prin care sunt suspendate anumite 
operatiuni economice uzuale ale operatorilor 
economici cu capital de stat creeaza un statut 
discriminatoriu acestora in raport de operatorii 
private si in special concurenii, riscul major fiind 
acela al imposibilitatii dezvoItMi

CfS 1;



gestionate de stat sau implementarii unor proiecte 
de investitii majore, cu impact social §i economic 
de interes general aspecte care nu au constituit 
motivatia legiuitorului la momentui adoptarii 
Legii nr. 173/2020,

Lu^d in considerare ca anumifi operator! 
economic! - Societatea Complexul Energetic 

-Oltenia—StA^—si—Gompania—Na^ionala—de' 
Transporturi Aeriene Romane TAROM - S.A., au 
in derulare ajutoare de stat pentru salvare 
autorizate de catre Comisia Europeana §i aprobate 
de statul roman prin Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr. 12/2020 privind instituirea cadrului 
legal pentru acordarea unor ajutoare de stat 
individuale de salvare, care prevM posibilitatea 
transmiterii unor planuri de restructurare,

Tin^d cont ca planurile de restructurare ale 
acestor operator! economic! cuprind inclusive 
masuri de valorificare a unor active §i active cu 
caracter social care sa conduca la eficientizarea 
acestor companii, prin neadoptarea de urgenfa a 
unor masuri care sa permita aceste operatiuni, 
rezulta imposibilitatea notificarii planurilor de 
restructurare, consecinta fiind obligarea acestora la 
intocmirea §i prezentarea potrivit normelor 
europene §i nationale in domeniul ajutorului de stat 
a unor planuri de lichidare a companiilor cu efecte 
deosebite atat in plan economic cat §i social, fiind 
puse in pericol un num^ de 25,000-30.000 de 
locuri de munca,

Intrucat, adoptarea acestor masuri nu 
suporta am^are intrucat, fca posibilitatea de 
redresare a operatorilor economic! la care statul 
roman are calitate de actionar, consecinfele vor fi 
negative prin acumularea de arierate, intrarea in 
procedura insolventei, executarea silita a 
patrimoniului dar si neincasarea de dividende,

In lipsa adoptarii urgente a masurilor 
propuse pe calea unei ordonan^e de urgenfa statul 
nu va putea evita aparitia imor efecte negative in 
plan economic, in special, agravarea situatiei 
anumitor operatori economici la care statul define 
calitatea de acfionar, a unor situafii de insolvenfa 
si afectarea statului prin neincasarea veniturilor,



lezarea unor sectoare de activitate, inclusiv cu 
consecinte in plan social,

Proiectul de act normativ prevede modificarea §i 
completarea Legii nr. 173/2020 privind unele 
masuri pentru protejarea intereselor nalionale in 
activitatea economica, cu un articol prin care sa se 

-inlocuiasca-sintagma—^^partieipalii—eu-sintagma 
„acliuni”, in cuprinsul art. 1 alin, (1) si art. 2 alin.

2. Schimbari 
preconizate

(1).

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

3. Alte informafii

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

Masurile propuse impact direct la nivel 
macroeconomic permijand derularea de activitati 
specifice unor operatori economici. Astfel, 
estimam ca urmare a realizMi transferului de 
active de la societati comerciale pentru care 
anumite active au devenit impovaratoare catre alte 
societaji care au nevoie de respectivele acte pentru 
buna derulare a activitatii, sa aiba loc o 
normalizare a relatiilor dintre societatile implicate, 
fapt care va avea consecinte benefice asupra 
redres^i
implementarea unor masuri care sa conduca la 
eficientizarea activitatii acestora sub aspectul 
utilizarii resurselor, redresarea relaliei financiare 
dintre societatile implicate §i evitarea de blocaje 
financiare in economie.

l.Impactul
macroeconomic

activitatii in economie prin

Impactul asupra 
mediului concurenlial $i 
domeniului ajutoarelor 
de stat

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2^. Impactul asupra 
sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect

2^. Impactul asupra 
intreprinderilor mici si 
mijlocii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect



Proiectui de act normativ asigura conditiile 
necesare pentru fluidizarea activitatii economice 
in anumite domenii de activitate in care sunt 
implicati atat operatori economici la care statui 
exercita calitate de actionar cat §i operatori 
economici aflati sub autoritatea unita^ilor 
administrative teritoriale;

3. Impactul social

Proiectul-de-act-normativ-nu-se-refera-la-aeest-4.__ Impactul__ asupra-
mediului subiect

Proiectui de act normativ nu se refera la acest 
subiect

5. Alte informatii

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

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

-mii lei -
Urmatorii 

4 ani
MediaIndicatori Anul

curent pe
5 ani

1. 3 5 62. 4 7

1. ModiHcari
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:

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 
asigurM

ale

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

Iffc.
Sic



(ii) bunuri §i servicii 
c) bugetxil asigurarilor 
sociale de stat:

(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri ?i servicii

3. Impact Hnanciar, 
plus/minus,-din care:-----
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea 
modincarilor veniturilor 
$i/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest 

subiect.

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

l.Masuri normative 
pentru 

aplicarea prevederilor 
proiectului de act 
normativ:
a) acte normative in 

vigoare ce vor fi 
modificate 
abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a 
proiectului de act 
normativ;

b) acte normative ce 
urmeaza a fi elaborate

vederea
implementarii noilor 

dispozitii.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.necesare

sau

in



Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect

Compatibilitatea 
proiectului de act 
normativ cu legisla|ia m 
domeniul achizi^iilor 
publice

Proiectul de act normativ nu transpune §i nu 
implementeaza un act comunitar.

Conformitatea 
proiectului de act 

.normativ—cu—legislafia- 
comunitara in cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare

2.

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 Cur^ii de 
Justifie a Uniunii 
Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect

5. Alte acte normative 
$i/sau
internationale din care 
decurg angajamente

documente

6. Alte informatii Nu este cazul

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate fn vederea elabordrii proiectului de act normativ

1. Informafil privind 
procesul de consultare 

organizatii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

cu
neguvernamentale, 
institute de cercetare $i 
alte organisme implicate

Fundamentarea 
alegerii organizatiilor cu 
care a avut loc
consultarea^ precum $i a 
modului in
activitatea 
organizatii este legata de 
obiectul proiectului de 
act normativ

2, Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

care
acestor



Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

3. Consultarile
organizate 
autoritatile 
admiiiistratiei publice 
locale, in situatia in care 
proiectul 
normativ are ca obiect 

^activitati—ale—acestor- 
autoritati, in conditiile 
Hotararii Guvemului 
nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare 
a structurilor asociative 

autoritatilor 
administrafiei publice 
locale la elaborarea 
proiectelor de acte 
normative

cu

de act

ale

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

Consultarile 
desfa^urate in cadrul 
consiliilor
interministeriale, in 
conformitate 
prevederile Hotararii 
Guvemului nr. 750/2005 
privind constituirea 
consiliilor 
interministeriale 
permanente

4.

cu

5. Informalii privind 
avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de 
Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic 
Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil 
de Consiliul Legislativ prin avizul nr.993/2020

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de 
Consiliul Economic si Social prin avizul 
nr.9075/2020.

6. Alte informafii Nu este cazul



Secfiunea a 7-a
Activitafi de informare publicd

privind elaborarea implementarea proiectului de act normativ

In procesul de elaborare a proiectului de act 
normativ au fost indeplinite procedurile prev^ute
_de„Legea_nr.„52/2003_^privind—transparenta
decizionala in administra^ia publica, republicata. 
Proiectul de act normativ a fost publicat pe pagina 
de internet a Ministerului Economiei, Energiei §i 
Mediului de Afaceri

1. Informarea societatii 
civile cu privire la

-necesitatea-__ elaborarii-
proiectului de act 
normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2. Informarea societatii 
civile cu privire la 
eventualul 
asupra mediului in urma 
implements rii 
proiectului de act 
normativ, precum §;i 
efectele asupra sanatatii 
$i securitalii cetafenilor 
sau diversitalii biologice

impact

3. Alte informatii Nu e cazul.

Secfiunea a 8-a 
Mdsuri de implementare

1. Masurile de punere in 
aplicare a proiectului de 
act normativ de catre 
autoritalile
administratiei publice 
centrale $i/sau locale - 
inHinlarea unor noi 
organisme 
extinderea

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

sau

competenlelor 
institutiilor existente
2. Alte informafil Proiectul de act normativ nu se refera la acest 

subiect.



Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind 
uneie masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica, pe care il 
supunem Parlamentului spre adoptare.
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