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■iStimata doamna/Stimate domn,

Va transmitem spre avizare un proiect de act normativ si anume:

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind uneie măsuri pentru protejarea intereseior 
naţionaie în activitatea economică.

Ataşat găsiţi adresa MEAT pentru avizarea proiectului, proiectul de lege, procesul-verbal al şedinţei CDS din 
15.01.2021 şi lista de prezenţă.

Cu consideraţie, 

Ruxandra Bucataru

!

MINISTERUL
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Serviciul Relaţia cu Parlamentul, Sindicatele şi Patronatele 
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Către: Consiliul EconOrriic şi Social

Domnului Preşedinte lacob Baciu

;

Stimate domnule Preşedinte,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2013 privind organizarea si
function^ea Consiliului Economic si Social va transmitem alaturat spre avizare
următorul proiect de act normativ:

‘ pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele
masuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea
GconomfcQ

,!

I
î

Vă mulţumim pentru colaborare!

Cu deosebită consideraţie,

     Secretar de Stat
PreşeJ(in^lâ ComisiM de Dialog Social
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Secţiunea j Titlul prezentului act normativ iI
r

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

protejarea intereselor naţionale în activitatea economică

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii prezentului act normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Prin Legea nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 
naţionale în activitatea economică, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 736 
din data de 13 august 2020, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 166/2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 900 din 5 
octombrie 2020, s-a reglementat interdicţia, pentru o perioadă de 2 ani, de înstrăinare 
a 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 
cotă de capital social deţinută.

Totodată s-au suspendat, pentru o perioadă de 2 ani, orice proceduri 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, 
cu excepţia operaţiunilor postprivatizare şi operaţiunilor specifice privatizării, în 
cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat s-a 
realizat.

De asemenea, au fost suspendate în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, aprobată prin 
Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi
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completările ulterioare, în prezent neputându-se realiza operaţiuni de înstrăinare a 
participaţiilor statului.

In plan economic remarcăm că un comportament al statului în care sunt suspendate 
anumite operaţiuni legate de capitalul de stat administrat, respectiv înstrăinarea unor 
acţiuni / active sau vânzarea de către operatorii economici cu capital majoritar / 
integral de stat a unor participaţii pe care le deţin la filialele proprii^ creează un statut 
discriminatoriu în raport de operatorii cu capital privat şi în special concurenţi, riscul 
major fiind acela al diminuării resurselor financiare atrase, a imposibilităţii 
dezvoltării afacerilor sau implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact 
social şi economic de interes general.
Identificând problemele care afectează întreg sistemul economic naţional, precum şi 
comportamentul economic şi financiar al societăţilor cu capital de stat, considerăm 
ca fiind necesară abrogarea acestor măsuri.. i ■

2. Schimbări preconizate

Prezentul proiect de legepropune abrogarea prevederilor art. I - 3 Legii nr. 173/2020 
privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea 
economică., cu modificările ulterioare, valorificarea acţiunilor netrebuind să fie 
privită ca un scop în sine, ci ca un proces prin care transferul de proprietate trebuie 
să se regăsească în recapitalizare, modernizare, investiţii, cu efecte pozitive în ceea 
ce priveşte eficienţa economică.
Totodată, abrogarea prevederilor menţionate mai sus, va permite valorificarea 
acţiunilor în vederea evitării afectării grave a relaţiilor sociale referitoare la libertatea 
economică a operatorilor la care statul are calitatea de acţionar şi de liberă circulaţie 
a capitalurilor.

Astfel, plin diversificarea acţionariatului, se intenţionează asigurarea revenirii la o 
situaţie de competiţie pe piaţă, în care fiecare companie şi societate naţională, 
instituţie de credit şi orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar 
urmăreşte să atingă anumite obiective prin înstrăinarea acţiunilor deţinute de stât.

' i ■;
Cadrul noimativ incident operaţiunii de valorificare a participaţiilor statului, 
respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.'; 88/1997 priVind privatizarea 
societăţilor comerciale, . cu modificările...şi...cpm}Jletările,,,.ulterlQare,,,...Legca_„nr. 
137/2002, i-a conferit Guvernului, în condiţiile legii; atributul de dispoziţie, parte a 
dreptului de proprietate, asupra participaţiilor statului la companiile/societăţile la 
care deţine calitatea de acţionar. Astfel, permanent se ya avea în vedere administrarea 
cu diligenţă de către Executiv a bunurilor aflate în proprietatea privată a statului, 
luâdu-se în considerare şi dispoziţiile art. 5' din Legea nr. 137/2002 privind unele 
măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
care Guvernul are competenţa de a stabili strategia de privatizare â societăţilor
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strategice, strategie care poate include şi procedura înstrăinării, acţiunilor/diminuarea 
participaţiei prin listare la bursă ca metodă de privatizare.

I . ; ( - II

în acest context, prin abrogarea articolelor 1, 2 îşi 3 din Legea nr. 173/2620 privind 
unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în aqSmitatea ecSnornica, cu 
modificările ulterioare, se vor evita atât, agravarea situaţii econoniice ,a unor 
operatori economici la care statul deţine călită :ea de acţicinai{ potenţiale 'situaţii de 
intrare în iiisolvenţă şi afectarea statului prir j diminuarea veniturilorj p|recum şi 
consecinţele în plan social. ' ' i

i : .‘i; ■ iii 1 'i
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în acest fel se poate asigura, prin atragerea de investitori privaţi fluidizarea activităţii 
economice, şi se evită riscul falimentării' sau scăderii drastice a unor capăcităţi de 
producţie a societăţilor, consecinţa cea mai gravă în acest caz fiind reprezentată atât 
de creşterea şomajului cât şi de amânarea sau întârzierea implementării unor proiecte 
de investiţii majore, cu impact social şi economic de interes general.

Toate aceste considerente impun abrogarea articolelor 1, 2 şi 3 din Legea 
nr. 173/2020, ceea ce constituie o cale pentru revenirea la o situaţie de norrnalitate în 
ceea ce priveşte valorificarea acţiunilor de către stat, prin intermediul instituţiilor 
publice implicate, sau de către operatorii economici cu capital de stat în cazul 
acţiunilor / participaţiilor deţinute în filialele proprii.
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3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. Impact macro-economic

Măsurile propuse au impact direct la nivel macroeconomic permiţând pe de o parte, 
demlarea de activităţi specifice a unor operatori economici; în condiţii de eficienta 
economica, iar pe de alta parte, creşterea veniturilor bugetare din valorificarea de 
acţiuni. Astfel, estimam ca unnare a realizării transferului de acţiuni de la societăţi 

consecinţe benefice asupra redresării activităţii în economie prin 
implementarea unor niăsuri care să conducă la eficientizarea activităţii acestora sub 
aspectul utilizării resurselor şi evitarea de blocaje financiare în economie.

va avea

1*. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Impact asupra mediului de afaceri
3
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Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

2^ Impactul asupra sarcinilor administrative
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

2^. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Impact social
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Impact asupra mediului
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte informaţii 
Nu e cazul.

Secţiunea a 4-a ;
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat^ atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Prezentul act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

- în mii lei (RON) -
; Indicatori Anul

curent
Următorii patru ani Media pe 

5 ani
1 2 3 4 5 6 7

2020 2021 2022 2023 2024
1. Modificări ale 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 asigurărilor sociale de
stat: ,

i. contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii

b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
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c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat:

1 I
11

i *'i, cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii
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3. Impact financiar, plus/minus,
din care: ;i! ' :iI I'I I i; i.a) buget de stat
b) bugete locale

I i
f.

i4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare

I
t

11 li5. Propuneri pentru a cornpensa 
reducerea veniturilor bugetare I I

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informaţii

Secţiunea a 5-af

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act 
normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrării în vigoare a prezentului act normativ):

I <

a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 
in vigoare a prezentului act normativ:
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementării noilor 
dispoziţii.
Nu este cazul.

I

Ih Compatibilitatea prezentului act normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
5



Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 
angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau 
recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii 
internaţionale
Prezentul act normativ nu se referă Ia acest subiect.

6. Alte informaţii
Nu e cazul.

Secţiun ea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum 
şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul 
prezentului act normativ
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în 
situaţia în care prezentul act normativ are ca obiect activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi 
Proiectul prezentului act normativ urmează a fi avizat de Consiliul Economic şi 
Social şi Consiliul Legislativ.

V.:
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6. Alte informaţii
Nu este cazul.
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II | i Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică priUnd elaborarea si implemeniareaprezentului act

' ’ ■ normativ ^

t I ' < ' «:I

I 1I
i

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act 
normativ
A fost realizată procedura prevăzută de Legea iir,52/2003 privind transparenta 
decizionala in administraţia publica, republicata, inclusiv prin afişarea pe site.

(

I

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului 
în urma implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informaţii
9

Nu e cazul.

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

1

2. Alte informaţii
Nu e cazul.
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Având în vedere cele menţionate mai sus, a fost întocmit proiectul de Lege pentru
modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor
naţionale în activitatea economică ce urmează a fî adoptat cu respectarea
prevederilor art 75 şi art 76 alin (1) din Constituţia României, republicată..

Ministrul economiei,
antreprenoriatului şi

SâvriiiNAŞUIÎj    

Secretarul General al
Guvernului Ministrul energiei

Virgil - Dai^Dragoş CONDREA PO

Ministrul agriculturii şi
dezvoltării rurale

Ministrul cercetării,
inovării şi digitalizării

Ministrul
transporturilor

şi infrastructurii
Cătălin DRULĂ

Ciprian - Sergiu
TELEMAN . Nechita-Adrian OROS

Avizăm favorabil:

Ministrul finanţelor Ministrul Justiţiei

Stelian - Cristian IONAlexandru NAZARE

!
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CONSiLlUL ECONOMIC Şl SOCIAL
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IEŞIRE. .......r":
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT,i; , -.J'

• , f'.!

-LEGE;

peiitru modificarea Legii nn 173/2020 privind unele măsuri pentru 

protejarea intereselor naţionale în activitatea economică
;

Parlamentul adoptă prezenta lege:

Articol unic -Articolele 1, 2 şi 3 din Legea nr. 173/2020 privind unele 

măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 august 2020, cu 

modificările ulterioare, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea 

prevederilor art 75 şi art 76 alin (1) din Constituţia României republicată.

I

PREŞEDINTELE CAMEREI 

DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

LUDOVIC ORBAN
ANCA DANA DRAGU
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