
a

C^ena-//

Comisia juridica, de numiri, 
Disciplina, imunitati si validari Nr.XlX/ 286/2020/ 02.02.2021

AVIZ
La Legea privind respingerea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr.166/2020 
pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele masuri pentru protejarea 

intereselor nafionale in activitatea economica
ca urmare a cererii de reexaminare formulatd de Presedintele Romdniei

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari, prin adresa nr. 
L616/2020 din data de 28.12.2020, a fost sesizata, in vederea intocmirii avizului, cu
Legea privind respingerea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr.166/2020 
pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele masuri pentru protejarea 
intereselor nafionale in activitatea economica, ca urmare a cererii de reexaminare 
formulata de Presedintele Romaniei.

In ^edin^a din 2 februarie 2021, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati 
si validari a analizat legea trimisa la promulgare si cererea de reexaminare formulata de 
Presedintele Romaniei si a hotarat, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenti, sa 
admita obiectiile formulate de Presedintele Romaniei in Cererea de reexaminare sL in 
consecinta, sa adrate dViz favorabil cu amendamente admise a Legii privind 
aprobarea Ordon^tei pelurgenfa a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii 
nr.173/2020 priylnd unele masuri pentru protejarea intereselor nafionale in activitatea 
economica. / / / /

Secretar,
Senator Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher

P>
Scantei

(0^pamnei senator Silvia-Monica Dinica,
Presedintele Comisiei econopiice, industrii si servicii

Redactat, consilier Andreea Alexandroae
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ANEXAAVIZ
Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita|:i validari

Anexa la avizul nr.XIX/286/2020/02.02.2021

AMENDAMENTE ADMISE
la Legea privind respingerea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 

privind unele masuri pentru protejarea intereselor na^ionale in activitatea economica
(L616/2020)

Lege privind respingerea 
Ordonan^iei de urgent:a a 
Guvernului 
pentru modificarea Legii 
nr.173/2020 privind unele 
masuri pentru protejarea 
intereselor nat:ionale in 
activitatea economica

Amendamente admise ObservajiiOrdonan(a de urgen^a a 
Guvernului 
pentru modificarea Legii 
nr.173/2020 privind unele 
masuri pentru protejarea 
intereselor nafionale in 
activitatea economica

Nr.
nr.166/2020Crt.

nr.166/2020

Titlul legii Titlul legii Amendament admis cu 
unanimitate de voturi de 
cdtre membrii Comisiei 
juridice, de numiri, 
disciplina, imunitapi pi 
validari

1.

LEGE privind respingerea 
Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 166/2020 
pentru modificarea Legii 
nr.173/2020 privind unele 
masuri pentru protejarea 
intereselor nationale in 
activitatea economica.

Lege privind aprobarea
Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 166/2020 pentru 
modificarea Legii nr.173/2020 
privind unele masuri pentru 
protejarea intereselor nationale 
in activitatea economica.

Autor: Membrii Comisiei
juridice, de numiri, disciplina, 
imunitdpi pi validari
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Articol unic. - Se respinge 
Ordonanta de urgenta a 
Guvernului 
octombrie 
modificarea Legii nr.173/2020 
privind unele masuri pentru 
protejarea 
Rationale m activitatea 
economica, publicata m 
Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 900 din 5 
octombrie 2020.

Se aproba
urgenta a 

nr.l66 din 1 
2020 pentru

modificarea Legii nr.173/2020 
privind unele masuri pentru
protejarea intereselor Rationale 
m activitatea economica,
publicata m Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 900 din 5 
octombrie 2020.

Articol unic. ■
Ordonanta de 
Guvernului 
octombrie

Amendament admis cu 
unanimitate de voturi de 
cdtre membrii Comisiei 
juridice, de numih, 
disciplina, imunitapi pi 
validah

Articol unic. -2.
Legea nr. 173/2020 privind 
unele masuri pentru 

intereselor
nr.l66 din 1 
2020 pentruprotejarea 

Rationale in activitatea 
economica, publicata m 
Monitorul Oficial al Romaniei, intereselor
Partea 1, nr. 736 din 13 august 
2020, se modifica dupa cum 
urmeaza:

Autor: Membrii Comisiei
juridice, de numiri, disciplina, 
imunitapi pi validdri

1. Articolul 1 se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:

3.

„Art.l. - Se interzice, pentru o 
perioada de 2 ani, mstrainarea 
actiunilor detinute de stat la 
companiile si societatile 
Rationale, la institutii de credit, 
precum si la orice alta 
societate la care statul are 
calitatea de actionar, indiferent 
de cota de capital social 
detinuta.”
2. Alineatul (1) al articolului 
2 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

4.

„(11 Se suspenda, pentru o
2



perioada de 2 ani, orice 
operatiuni 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".
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Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr. LXXI/ 18/19.01.2021

AVIZ
asupra Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.l 73/2020 privind unele măsuri 

pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, ca urmare a 

Cererii de reexaminare formulate de Preşedintele României

Comisia pentru transporturi şi infrastructură, prin adresa nr. L616 din data 28.12.2020, 
a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, asupra Legii privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele 

măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, ca urmare a Cererii 
de reexaminare formulate de Preşedintele României

în şedinţa din 19.01.2021, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a analizat 

Cererea de reexaminare şi Legea trimisă la promulgare şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să 

admită obiecţiile formulate de Preşedintele României în Cererea de reexaminare şi, în consecinţă, 
să adopte aviz favorabil cu amendamente admise a Legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru 

protejarea intereselor naţionale în activitatea economică.

Preşedinte,

Senator Toma^Florin PETCU

Secretar,

Senator Marius BOBEA

Doamnei senator DINICĂ Silvia-Monica 
Preşedintele Comisiei economice, industrii şi servicii

înlocmit: Consilier Monica Elena Floarea
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ANEXA Aviz

Comisia pentru transporturi şi infrastructură

Anexă la Avizul nr. 18 /19.01.2021

AMENDAMENTE ADMISE

la LEGEA privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele
măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economic,

adoptate la Comisia pentru transporturi şi infrastructură

(L616/2020)

LEGE privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 166/2020 pentru 
modificarea Legii nr. 173/2020 
privind uncie măsuri pentru 
protejarea intereselor naţionale 
în activitatea economică

Amendamente adoptate de 
Comisia pentru transporturi 

şi infrastructură

Motivare/PrecizareOrdonanţa de urgenţă a 
Guvernului 
pentru modificarea Legii 
nr.173/2020 privind unele 
măsuri pentru protejarea 
intereselor naţionale în 
activitatea economic

Nr.
nr.166/2020Crt.

Titlu
LEGE privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 166/2020 
pentru modificarea Legii nr. 
173/2020 privind uncie măsuri 
pentru protejarea intereselor 
naţionale în activitatea 
economică

Titlu
LEGE
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 166/2020 pentru modificarea 
Legii nr. 173/2020 privind uncie 
măsuri pentru protejarea intereselor 
naţionale în activitatea economică

Amendament propus de 
senator Toma-Florin Petcu, 

adoptat cu majoritatea 
voturilor senatorilor prezenţi

privind respingerea

1.

Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 166 
din 1 octombrie 2020 pentru 
modificarea Legii nr. 173/2020 
privind uncie măsuri pentru 
protejarea intereselor naţionale

Articol unic
Se respinge Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 166 din 1 octombrie 
2020 pentru modificarea Legii nr. 
173/2020 privind uncie măsuri 
pentru protejarea intereselor 
naţionale în activitatea economică,

Amendament propus de 
senator Toma-Florin Petcu, 

adoptat cu majoritatea 
voturilor senatorilor prezenţi

Articol unic. -
2. Legea nr.173/2020 privind 

unele măsuri pentru protejarea 
intereselor naţionale în 
activitatea economică, 
publicată în Monitorul Oficial

1



publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 900 din 5 
octombrie 2020.

în activitatea economică, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 900 
din 5 octombrie 2020.

al României, Partea I, nr. 736 
din 13 august 2020, se 
modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

"Alt. 1. -
Se interzice, pentru o perioadă 
de 2 ani, înstrăinarea acţiunilor 
deţinute de stat la companiile 
şi societăţile naţionale, la 
instituţii de credit, precum şi la 
orice altă ^ societate la care 
statul are calitatea de acţionar, 
indiferent de cota de capital 
social deţinută."

3.

2. La articolul 2, alineatul
(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"Alt. 2. -
(1) Se suspendă, pentru o 
perioadă de 2 ani, orice
operaţiuni privind înstrăinarea 
acţiunilor deţinute de stat la 
companiile şi societăţile
naţionale, precum şi la alte 
societăţi la care statul are 
calitatea de acţionar, aflate în 
curs de realizare."

4.
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