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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
         

 Bucureşti, 01.03.2017 
           Nr.4c-3/70/2017 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2016 

privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru 
salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru industrii şi servicii, a fost sesizată pentru aviz cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui 
ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., transmis  cu adresa 
nr. PLx 111/13.02.2017 şi înregistrat la comisie cu nr. 4c-3/70/2017 din 14.02.2017. 

Avizul comisiei urmează să fie transmis Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare și Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, care sunt sesizate pe fond.  

Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 
Camera decizională pentru acest proiect de Lege este Camera Deputaţilor . 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru acordarea unui 
ajutor de stat individual pentru salvare, pentru Compania Naţională a Uraniului S.A. În acest sens, se 
propune autorizarea Ministerului Energiei de a acorda un ajutor pentru salvare, sub formă de 
împrumut în două tranşe, în limita sumei de 62.000 mii lei, pe o perioadă de 6 luni Companiei 
Naţionale a Uraniului - S.A., care se confruntă cu dificultăţi economico-financiare majore, la 
solicitarea acesteia. Prin acordarea ajutorului de salvare se urmăreşte asigurarea lichidităţilor necesare 
CNU pentru desfăşurarea activităţilor curente specifice în condiţii de siguranţă, care să asigure 
respectarea obligaţiilor de securitate nucleară şi de mediu (Euratom şi TFUE), respectiv evitarea unor 
posibile accidente ecologice grave, precum şi începerea activităţii de restructurare a companiei în 
vederea eficientizării acesteia. 

Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr. 967/6 octombrie 
2016, cu observaţii şi propuneri. 

Senatul în calitate de primă cameră sesizată a adoptat acest proiect de lege în şedinţa din 8 
februarie 2017, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Examinarea proiectului de Lege a avut loc în mai multe ședințe ale comisiei. 
În urma dezbaterilor din data de 28.02.2017, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu amendamente admise prevăzute în Anexa care face 
parte din prezentul aviz. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian IANCU 

 
 
 
Consilier parlamentar Cumpătă Lucian 
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Anexa  
PLx111/2017 

 
A M E N D A M E N T E   A D M I S E 

 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de 

stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Forma adoptată de Senat Amendamente 
admise/autor 

Motivaţia 

0 1 2 3 
1 Titlul legii 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.65/2016 privind instituirea 

cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de 
stat individual pentru salvarea Companiei 

Naţionale a Uraniului - S.A. 

Nemodificat  

2. ARTICOL UNIC. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 65 din 5 octombrie din 
2016 privind instituirea cadrului legal pentru 
acordarea unui ajutor de stat individual pentru 
salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.801 din 11 octombrie 2016. 

ARTICOL UNIC. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 65 din 5 octombrie din 
2016 privind instituirea cadrului legal pentru 
acordarea unui ajutor de stat individual pentru 
salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.801 din 11 octombrie 2016, cu următoarele 
modificări şi completări : 
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3 ART.l.- (1) Se autorizează Ministerul Energiei să 
acorde un ajutor pentru salvare sub formă de 
împrumut în două tranşe, în valoare totală de 
62.000 mii lei, pe o perioadă de 6luni Companiei 
Naţionale a Uraniului- S.A. 
(2) Ajutorul pentru salvare se acordă în scopul 
acoperirii cheltuielilor curente minime de susţinere 
a activităţilor Companiei Naţionale a Uraniului - 
S.A. pentru o perioadă de 6luni şi pentru a acorda 
timpul necesar pentru elaborarea si lansarea unui 
plan de restructurare a activităţii economice şi 
financiare. 
 

Nemodificat  

4 ART. 2.- (1) Împrumutul prevăzut la art. 1 se 
acordă în baza unei convenţii de împrumut, în 
două tranşe, după cum urmează: 
a) prima tranşă, în valoare de 47.200 mii lei; 
 
b) a doua tranşă, în valoare de 14.800 mii lei. 
 

(2) Împrumutul se acordă, pe baza unei 
analize economico-financiare realizată de către 
Eximbank prin care se va stabili capacitatea de 
rambursare şi clasa de risc a Companiei Naţionale 
a Uraniului - S.A. Costurile analizei economico-
financiare se suportă de către Compania 
Naţională a Uraniului- S.A. din surse proprii. 

(3) Rata dobânzii la care se va acorda 
împrumutul va fi stabilită în funcţie de ROBOR 

(1) – Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(2) – Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(3) – Nemodificat 
 

 
Instituirea garantiei nu este necesara avand in 
vedere caracterul ajutorului acordat, respectiv 
ajutor de salvare; de asemenea, Ministerul 
Energiei in calitate de actionar unic este si 
creditor in acest caz: 
  
˗ gajul la care face referire Ordonanţa se 

poate constitui doar asupra stocului de 
uraniu deținut de debitoare, precum și, 
după caz, asupra unor bunuri imobile și 
mobile. 
Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în 
siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 
controlul activităţilor nucleare, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
stipulează la CAPITOLUL VII Dispoziţii 
tranzitorii şi finale, Art. 53. Ori de câte ori 
este necesar, din raţiuni de stat, 
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la 6 luni, comunicată de Banca Naţională a 
României, în ultima zi lucrătoare a lunii 
anterioare acordării împrumutului, respectiv 
semnării convenţiei de împrumut, la care se 
adaugă marja de dobândă stabilită în conformitate 
cu prevederile din Comunicarea Comisiei 
Europene privind Orientările privind ajutoarele de 
stat pentru salvarea şi restructurarea 
întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 
(2014/C 249/01). Marja de dobândă nu poate fi 
mai mică de 400 puncte de bază, aceasta 
rămânând fixă pe toată perioada de derulare a 
împrumutului. 

(4) Compania Naţională a Uraniului - 
S.A. va constitui garanţii suficiente pentru 
împrumutul acordat de Ministerul Energiei care 
să acopere cel puţin 120% din valoarea 
împrumutului acordat, cât şi dobânzile aferente 
determinate potrivit alin. (3). 

(5) Garanţiile se constituie, prin 
încheierea unui contract de gaj între Ministerul 
Energiei şi debitoarea Compania Naţională a 
Uraniului- S.A. având ca obiect garantarea 
tranşelor de împrumut prin constituirea unei gaj 
asupra stocului de uraniu deţinut de debitoare, 
precum şi după caz, asupra unor bunuri imobile şi 
mobile, proprietate a Companiei Naţionale a 
Uraniului- S.A. 

(6) Valoarea garanţiilor se va 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La articolul 2, aliniatele (4)-(8) se abrogă 
 
Autor: Comisia pentru industrii și industrii 
 

combustibilul nuclear şi produsele 
radioactive pot fi rechiziţionate conform 
legii. Astfel statul prin ministerul de resort 
îşi poate exercita dreptul asupra stocului de 
combustibil nuclear, produse radioactive si 
minereu de uraniu, daca se impune, fără să 
fie necesară instituirea unei garanţii 
suplimentare.  
Aceste produse nu pot fi înstrăinate decât în 
condiţiile stricte ale legii deoarece prezintă 
risc radiologic si trebuie să fie păstrate într-
un loc sigur, sub sigiliul autorităţilor 
publice, cu respectarea cerinţelor de 
securitate nucleară până la dispunerea 
măsurilor legale cu privire la acestea (Art. 
52). 
Produsul stoc de uraniu, aşa cum este 
menţionat în OUG nr. 65/2016, nu este 
definit de Legea nr. 111/1996 în Anexa 2 
Definiţii creând confuzii foarte grave. 

˗ În Legea nr. 111/1996 uraniul este definit 
clar în Anexa 2 şi face referire  doar la 
uraniul îmbogăţit, produs în care nu pot fi 
încadrate sub nici o formă stocurile 
existente la operatorul minier, 

˗  respectiv minereu, octoxid şi dioxid de 
uraniu, la care face trimitere ordonanţa de 
urgenţă.  

˗ Minereul de uraniu, Combustibilul 
nuclear şi Produsele radioactive, la care, 
probabil, s-a dorit să se refere Ordonanţa, 
sunt definite clar de Legea nr. 111/1996, 
modificată şi completată, tot în Anexa 2 la 
aliniatele: 
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determina prin raport de evaluare întocmit 
după data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, de un evaluator 
autorizat, prin care să se stabilească valoarea 
de piaţă a bunurilor asupra cărora se 
constituie garanţii. Prin excepţie, pentru 
produsul de octoxid de uraniu stabilirea 
valorii de piaţă se va realiza prin raportarea 
la preţurile de piaţă de referinţă publicate în 
rapoartele anuale/periodice ale Euratom 
Supply Agency - Agenţia de aprovizionare 
EURATOM. 

(7) Gajul se înregistrează în 
condiţiile legii de către Ministerul Energiei, 
costurile aferente fiind suportate din bugetul 
acestui minister, Compania Naţională a 
Uraniului- S.A. având obligaţia de a 
rambursa aceste cheltuieli aferente 
înregistrării gajului la scadenţa primei tranşe 
a împrumutului. 

(8) Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice să introducă în bugetul 
Ministerului Energiei sumele necesare 
asigurării costurilor aferente înregistrării 
gajului. 

 

16.material nuclear - orice materie primă 
nucleară şi orice material fisionabil 
special; 

17. minereu de uraniu şi toriu - substanţă 
minerală în zăcământ sau extrasă prin 
metode miniere care are un conţinut de 
uraniu şi/sau toriu mai mare de 0,004%; 

21.produs radioactiv - orice material 
radioactiv obţinut în cursul procesului de 
producere ori de utilizare a unui 
combustibil nuclear sau orice material 
care a devenit radioactiv prin expunere la 
radiaţii, cu excepţia radioizotopilor care 
au atins stadiul final de preparare şi sunt 
susceptibili de a fi utilizaţi în scopuri 
ştiinţifice, medicale, speciale, sociale, 
comerciale sau industriale; 

Raportarea la preţul de piaţă pentru evaluarea 
unor produse cu destinaţie unică (reactoarele 
CANDU 1 şi 2), în ciclul de combustibil 
nuclear al României (ansamblul de 
operaţiuni care cuprinde extracţia şi 
prelucrarea minereurilor şi îmbogăţirea 
uraniului şi toriului, fabricarea 
combustibilului nuclear, exploatarea 
reactorilor nucleari, retratarea 
combustibilului nuclear, dezafectarea, orice 
activitate de gospodărire a deşeurilor 
radioactive sau orice activitate de cercetare-
dezvoltare asociată uneia dintre operaţiunile 
sus-menţionat), aflate în stocul companiei cu 
capital integral de stat, aşa cum sunt 
produsele la care face referire Ordonanţa, fără 
a ţine cont de valoarea contabilă şi cheltuielile 
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generate de deţinerea acestora (conformarea 
la exigenţele EUROATOM) şi de mediu (30 
de ani) suportate de companie este incorectă 
şi excede, de asemenea, prevederilor legale. 

Mai mult, în conformitate cu prevederile din 
Comunicarea Comisiei - Liniile directoare 
privind ajutorul de stat pentru salvarea și 
restructurarea întreprinderilor aflate în 
dificultate (2004/C 244/02) Cap. 
3.1.   Ajutorul de salvare, Subcap. 
3.1.1.   Condiții pct. 25 Pentru a fi aprobat de 
către Comisie, ajutorul de salvare .. trebuie 
să constea din sprijin cu lichidități sub forma 
unor garanții pentru credite sau credite şi 
nicidecum nu obligă compania aflată în 
dificultate la constituirea de garanţii la 
creditele acordate ca ajutor.  

Altfel spus, chiar ajutorul de salvare 
trebuie să reprezinte o garanţie pentru 
creditul reversibil aprobat companiei, cu o 
rată a dobânzii cel puțin comparabilă cu cele 
acordate pentru creditele către societăți 
sănătoase. Impunerea unor garanţii la 
garanţie indisponibilizează active ale 
societăţii şi anulează tocmai procesul de 
salvare pentru care compania a solicitat ajutor 
de la stat. 

5 ART. 3.- (1) Finanţarea ajutorului de stat 
prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului Energiei. 

(2) Prin derogare de la prevederile 
art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 

Nemodificat  
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privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru finanţarea 
primei tranşe a ajutorului de stat prevăzut la 
art. 2 alin. (1) se alocă din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia guvernului prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2016 suma de 47.200 
mii lei Ministerului Energiei la capitolul 
82.01 "Industria extractivă prelucrătoare şi 
construcţii" titlul 80 "Împrumuturi". 

(3) Ministerul Energiei verifică 
modul de utilizare a sumelor reprezentând 
ajutorul de stat pentru salvare, cu respectarea 
destinaţiei acestor sume stabilită de norme 
naţionale şi comunitare în materie de 
concurenţă precum şi prin decizia de 
autorizare a ajutorului de stat pentru salvare 
emisă de către Comisia Europeană. 

(4) Ministerul Finanţelor Publice 
este autorizat să introducă, la propunerea 
ordonatorului principal de credite, 
modificările corespunzătoare în structura 
bugetului de stat şi în volumul şi structura 
bugetului Ministerului Energiei. 

 
6  

 
ART. 4. - (1) Ministerul Energiei încheie în 
termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea 
scrisă formulată de Compania Naţională a 

2. La articolul 4, Alin.(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
ART. 4 - (1) Ministerul Energiei încheie în 
termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă 
formulată de Compania Națională a Uraniului - 

 
 
 
Corelare cu eliminarea garanţiei 



8 
 

Uraniului - S.A. o convenţie de împrumut, în 
care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile 
părţilor, modul de constituire şi garanţiile 
acordate de către Compania Naţională a 
Uraniului - S.A. pentru garantarea 
împrumutului, precum şi termenii şi condiţiile 
de acordare şi derulare a tranşelor de împrumut. 
Sumele aferente tranşelor de împrumut se vor 
elibera de către Ministerul Energiei proporţional 
cu valoarea garanţiilor constituite de Compania 
Naţională a Uraniului- S.A. 

(2) Pe baza cererilor de tragere 
formulate de Compania Naţionala a Uraniului - 
S.A., Ministerul Energiei, în termen de 7 zile 
lucrătoare, virează sumele solicitate într-un cont 
distinct de disponibil cu afectaţiune specială, 
deschis la Trezoreria Statului, pe numele 
Companiei Naţionale a Uraniului- S.A. 

(3) Compania Naţionala a Uraniului - 
S.A. întreprinde demersurile necesare în vederea 
deschiderii acestui cont la Trezoreria Statului. 

(4) Compania Naţionala a Uraniului - 
S.A. este responsabilă pentru respectarea 
destinaţiei sumelor acordate cu titlu de ajutor de 
stat individual de salvare astfel autorizat de 
Comisia Europeana. 

(5) Modul de acordare şi administrare a 
ajutorului de stat, inclusiv orgamzarea 
decontărilor şi verificarea destinaţiei sumelor 

S.A. o convenție de împrumut, în care vor fi 
precizate drepturile și obligațiile părților, precum 
și termenii și condițiile de acordare și derulare a 
tranșelor de împrumut. Sumele aferente tranșelor 
de împrumut se vor elibera de către Ministerul 
Energiei proporțional cu valoarea garanțiilor 
constituite de Compania Națională a Uraniului - 
S.A. 

Autor: Comisia pentru industrii și industrii 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
(5) Nemodificat 
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care se acordă cu titlu de ajutor de stat 
individual pentru salvare Companiei Naţionale a 
Uraniului - S.A. se stabilesc în condiţiile legii 
prin ordin emis de ministrul energiei, în termen 
de 7 zile, de la data semnării convenţiei de 
împrumut, prevăzută la art. 2 alin. (3). 

 
7 ART. 5.- (1) Rambursarea împrumutului prevăzut 

la art. 1 se efectuează integral de Compania 
Naţionala a Uraniului - S.A.la scadenţă, împreună 
cu dobânda aferentă, din surse proprii, într-un 
cont de disponibil deschis la Activitatea de 
trezorerie şi contabilitate publică a municipiului 
Bucureşti codificat cu codul de identificare 
fiscală al Ministerului Energiei. În termen de 5 
zile lucrătoare, Ministerul Energiei virează, pe 
baza de ordin de plată pentru trezoreria statului 
(OPT), suma încasată în contul de disponibil într-
un cont de venituri ale bugetului de stat, codificat 
cu codul de identificare fiscală al Ministerului 
Energiei. 

(2) Împrumutul acordat se poate rambursa 
anticipat parţial sau integral cu infcr narea 
prealabilă scrisă a Ministerului Energiei cu 
privire la intenţia Companiei Naţionale a 
Uraniului-S.A. de rambursare. Pentru suma 
rambursată anticipat, Compania Naţionala a 
Uraniului- S.A. plăteşte şi dobânda aferentă 
perioadei, calculată de la data virării sumei în 

Nemodificat  
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cont până la data rambursării anticipate parţial 
sau integral. 

(3) Dobânda reprezintă venit la bugetul de 
stat, se plăteşte de Compania Naţionala a 
Uraniului -S.A la data scadenţei împrumutului 
prevăzut la art. 1 în contul de disponibil prevăzut 
la alin. (1) şi se calculează începând cu data 
creditării contului prevăzut la art. 4 alin. (2), prin 
aplicarea dobânzii prevăzute la art. 2 alin. (3) la 
soldul împrumutului. În termen de 5 zile 
lucrătoare, Ministerul Energiei virează, pe baza 
de ordin de plată pentru trezoreria statului (OPT), 
suma încasată în contul de disponibil 
reprezentând dobânzi, într- un cont de venituri ale 
bugetului de stat, codificat cu codul de 
identificare fiscală al Ministerului Energiei. 

(4) Compania Naţională a Uraniului - S.A. 
virează sumele datorate Ministerului Energiei în 
contul prevăzut la alin. (1) şi (3), iar obligaţiile de 
plată se sting în următoarea ordine: dobânzile şi 
ratele de capital. 

 
8 ART. 6. - (1) Dacă până la scadenţa 

împrumutului, Compania Naţională a Uraniului - 
S.A. nu rambursează împrumutul şi dobânzile 
aferente calculate potrivit art.2 alin. (3), 
compania are obligaţia să transmită Ministerului 
Energiei un plan de restructurare care să 
demonstreze restabilirea viabilităţii companiei pe 

(1) Nemodificat 
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termen lung şi să facă dovada asigurării de 
lichidităţi prin încheierea de contracte de 
vânzare-cumpărare la preţul pieţei care să asigure 
desfacerea produselor sale. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) statul 
român notifică la Comisia Europeană planul de 
restructurare în termen de 6 luni de la autorizarea 
ajutorului de salvare, iar ajutorul de stat 
individual pentru salvare se transformă în ajutor 
de stat de restructurare care va fi implementat cu 
respectarea normelor naţionale şi ale Uniunii 
Europene în materie de ajutor de stat. 

 
 
(3) Pe baza acestui plan de restructurare, 

Ministerul Energiei, la solicitarea Companid 
Naţionale a Uraniului - S.A., prelungeşte 
perioada de acordare a împrumutului, conform 
planului de restructurare, în aceleaşi condiţii de 
dobândă și garanţii, prin act adiţional la 
convenţia de împrumut, până la data aprobării de 
către Comisia Europeană a planului de 
restructurare. 

(4) În cazul neîndeplinirii prevederilor 
alin. (1) şi (2) privind notificarea planului de 
restructurare, statul român va prezenta Comisiei 
Europene un plan de lichidare. 

 

 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
3. La articolul 6, alin.(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

(3) Pe baza acestui plan de restructurare, 
Ministerul Energiei, la solicitarea Companiei 
Naționale a Uraniului - S.A., prelungește perioada 
de acordare a împrumutului, conform planului de 
restructurare, în aceleași condiții de dobândă, prin 
act adițional la convenția de împrumut, până la data 
aprobării de către Comisia Europeană a planului de 
restructurare. 
Autor: Comisia pentru industrii și industrii 
 
(4) Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare în condiţiile eliminării garanţiei 

9 ART. 7. - (1) În situaţia netransmiterii (1) Nemodificat  
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unui plan de restructurare până la data scadenţei 
împrumutului astfel prevăzut la art. 6, creanţele 
rezultate din gestionarea împrumutului se execută 
pe baza înscrisurilor întocmite de Ministerul 
Energiei, prin care se individualizează la data 
scadenţei sumele de recuperat care constituie 
titluri executarii. În cazul în care instanţele 
judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, 
executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii 
judecătoreşti definitive care, potrivit legii, 
constituie titlu executoriu. 

(2) Executarea garanţiilor se realizează 
prin vânzarea de către Compania Naţională a 
Uraniului-S.A. sau de către operatori economici 
specializaţi în acest domeniu, stabiliţi prin ordin 
al ministrului energiei. 

(3) În situaţia nerambursării împrumutului 
şi netransmiterii planului de restructurare, 
Compania Naţională a Uraniului- S.A. va 
transmite Ministerului Energiei un plan de 
lichidare care va fi notificat la Comisia 
Europeană. 

(4) În cazul prevăzut la alin. (2), ajutorul 
de stat care trebuie recuperat include şi dobânda 
aferentă, datorată de la data scadenţei 
împrumutului până la data recuperării. Rata 
dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit 
prevederilor Regulamentului Consiliului 
nr.1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La articolul 7, aliniatul (2) se abrogă 
 
Autor: Comisia pentru industrii și industrii 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inaplicabil în condiţiile eliminării garanţiei 
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articolului 108 din Tratatul privind 
Funcţionarea Uniunii Europene. 

10  5. După articolul 7 se introduce un nou articol, 
Art.7.0 cu următorul cuprins: 
Art. 7. - Dispozitii tranzitorii si finale 
Garanțiile care au fost constituite în baza OUG 
nr.65/2016 se ridică începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
 
Autor: Comisia pentru industrii și industrii 

Corelare în condiţiile eliminării garanţiei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar Cumpătă Lucian 
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