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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Industrii şi Servicii 

                                                                                   
                                                 
 

Bucureşti 06.12.2017 
                                         Nr. 4c-3/489/2017 

 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale 

statului 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre avizare, în procedură de urgență, 
cu proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului, 
transmis cu adresa P.L.x. 489 din data de 27 octombrie 2017, care va fi transmis Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare care sunt sesizate în fond. 

Senatul, în şedinţa din data de 20 noiembrie 2017, a adoptat proiectul de Lege. 
Consiliul Legislativ, cu adresa nr. 379/24.05.2017, a avizat favorabil proiectul de lege cu 

observații și propuneri. 
 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri pentru protejarea intereselor 
economice ale statului, în vederea stabilirii clare a sectoarelor de interes economic naţional esenţiale 
siguranţei statului, care sunt justificate de interese fundamentale legitime ale statului şi societăţii, 
precum şi stabilirea unor măsuri în scopul recuperării prejudiciilor produse economiei naţionale, 
până la o anumită dată, de la persoanele care au săvârşit infracţiuni în procesul de privatizare sau în 
procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, şi constituirea 
surselor de finanţare a investiţiilor statului la operatorii economici care funcţionează în sectoarele de 
interes economic naţional. Totodată, se preconizează şi suspendarea procedurilor specifice 
privatizării pentru o perioadă de 5 ani, ceea ce va permite măsuri prin care statul să-şi reevalueze 
portofoliul de participaţii, să efectueze investiţii şi să-şi eficientizeze prezenţa în acţionariatul 
operatorilor economici care funcţionează în sectoarele de interes economic strategic. 
  Examinarea proiectului de Lege a avut loc în sedinţa comisiei din data de 05.12.2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege cu amendamente admise prevăzute în anexă. 

În raport de obiectul şi conținutul său, proiect de Lege face parte din categoria legilor 
organice. 

În conformitate cu prevederile art. 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, camera decizională, pentru acest proiect de Lege, este Camera Deputaţilor. 

 
 

 

PREȘEDINTE 
 

IULIAN IANCU 
 
 
 
 
 

Șef birou, Cristina Neicu 
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ANEXĂ 
 
 

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

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului 

 
 

Nr. 
crt. 

Forma adoptată de Senat Amendamente admise/autor Motivaţia 

1. LEGE 
privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului 

Nemodificat  

2. TITLUL I Dispoziţii generale Nemodificat  
3. Art.1.-(l) Prezenta lege instituie unele măsuri care să permită protejarea 

intereselor naţionale ale statului român în activitatea economică şi 
repararea unor prejudicii aduse în dauna acestora. In înţelesul prezentei 
legi, dispoziţiile privind statul se aplică şi unităţilor administrativ-
teritoriale constituite potrivit legii. 
(2) Statul român are obligaţia de a acţiona în sensul adoptării şi aplicării 
oricărei măsuri legale necesare pentru dezvoltarea economică şi socială 
durabilă a ţării, bunăstarea materială şi spirituală a cetăţenilor săi şi 
protejarea securităţii naţionale. 

Nemodificat  

4. Art.2.-Protejarea intereselor naţionale în activitatea economică respectă 
prevederile legale privind ajutorul de stat, concurenţa şi competitivitatea, 
nediscriminatoriu şi iară privilegii în ceea ce priveşte actele de comerţ şi 
acţiunile judiciare. 

Nemodificat  

5. Art.3.- Protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, 
reglementată potrivit prezentei legi, nu afectează activităţile care constituie 
monopol de stat. 

Nemodificat  

6. Art.4.- (1) Repararea prejudiciilor aduse intereselor statului în economie ca 
urmare a săvârşirii unei infracţiuni se realizează prin restabilirea situaţiei 
juridice anterioare săvârşirii infracţiunii. 
 
 

Art. 4 – Repararea prejudiciilor aduse intereselor statului 
în economie ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni se 
realizează prin restabilirea situaţiei juridice anterioare 
săvârşirii infracţiunii. 
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(2) Procurorul sau instanţa de judecată ia măsurile legale de 
restabilire a situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii când 
prejudicierea intereselor statului a rezultat în mod vădit din comiterea 
infracţiunii, iar restabilirea este posibilă. 

Se elimină. 
 
Autor: 
Comisia pentru industrii și servicii 

7. TITLUL II 
Interesele statului în economie şi repararea unor prejudicii aduse 

acestora 

Nemodificat  

8. Capitolul I 
Protejarea intereselor naţionale în activitatea economică 

Nemodificat  

9. Art.5.- (1) Statul trebuie să asigure protecţia intereselor naţionale în 
activitatea economică, cu respectarea regulilor economiei de piaţă, bazată 
pe libera iniţiativă, libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale şi a 
angajamentelor internaţionale specifice. 
(2) Protecţia bunurilor din domeniul public şi domeniul privat al statului şi 
a drepturilor reale aferente acestor bunuri, precum şi participaţiile statului 
în sectoarele de interes strategic, reprezintă interesele naţionale în 
activitatea economică, esenţiale siguranţei statului. 

Nemodificat  

10. Art.6. - (1) Sectoarele de interes strategic şi de siguranţă a statului sunt: 
 
a) explorarea, exploatarea, extracţia, producţia şi prelucrarea resurselor 
minerale; 
 
 
 
 
 
b) construcţia şi administrarea infrastructurii rutiere, feroviare, navale, 
aeriene, portuare şi aeroportuare şi a infrastructurii de control şi dirijare a 
traficului; 
 
c) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică; 
 
d) producţia şi comercializarea de armament şi muniţie; 

Art. 6 – (1) Nemodificat 
 
a) explorarea, exploatarea, extracţia, producţia şi 
prelucrarea resurselor minerale, precum și hidrocarburi 
și gaze naturale; 
 
Autor: 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
b) Nemodificat 
 
 
 
c) Nemodificat 
 
 
d) Nemodificat 
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e) serviciile medicale şi paramedicale, producţia şi comercializarea de 
medicamente, dispozitive medicale, seruri şi vaccinuri; 
 
f) gospodărirea apelor, amenajările hidrotehnice, captarea, tratarea şi 
distribuţia ape: potabile si a apei pentru irigaţii; 
g) agricultura, pescuitul şi activităţile auxiliare acestora, producţia de 
alimente şi siguranţa alimentară; 
 
h) silvicultura, exploatarea fondului cinegetic, exploatarea forestieră şi 
prelucrarea lemnului; 
 
i) poşta, comunicaţiile şi tehnologia informaţiei; 
 
j) învăţământul, cercetarea ştiinţifică, conservarea patrimoniului cultural 
naţional şi sportul. 
 
(2) Regiile autonome care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii nr. 
15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii 
autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare şi care 
funcţionează în sectoarele menţionate la alin.(l), se transformă în societăţi 
comerciale pe acţiuni în sistem dualist, conform Legii societăţilor 
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 
(3) Pentru a asigura administrarea şi exploatarea eficientă a participaţiilor 
sale, precum şi controlul asupra operatorilor economici care desfăşoară 
activităţi în sectoarele descrise la alin.(l), statul poate dobândi şi 
tranzacţiona acţiuni sau părţi sociale, după caz. prin aport la constituirea 
capitalului social, aport la majorarea capitalului social sau achiziţie directă, 
în oricare din modurile prevăzute de lege, precum şi prin conversia 
creanţelor sale. 

 
e) Nemodificat 
 
 
f) Nemodificat 
 
g) Nemodificat 
 
 
h) Nemodificat 
 
 
i) Nemodificat 
 
j) Nemodificat 
 

(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 

11. Art.7.- Statul nu poate deţine acţiuni privilegiate în capitalul social al unui 
operator economic ori drepturi speciale conferite de participaţiile deţinute. 

Nemodificat  
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12. Art.8.-(1) În cazul terenurilor pentru care nu s-a finalizat procedura 
prevăzută la art.12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru 
accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, se 
procedează la majorarea capitalului social al societăţilor deţinătoare, în 
favoarea statului, potrivit prezentei legi. 
(2) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se 
procedează la identificarea şi evaluarea actualizată a terenurilor la care se 
referă alin.(l). 
(3) După finalizarea procedurilor de identificare şi evaluare a terenurilor, 
oficiul registrului comerţului va înregistra majorarea capitalului social prin 
aportul în natură al statului român, la solicitarea autorităţii publice 
competente, în termen de 15 zile de la solicitare. 
(4) În cazul în care statul nu mai deţine calitatea de acţionar la respectiva 
societate, acesta redobândeşte această calitate prin majorarea capitalului 
social cu aport în natură reprezentat de valoarea terenurilor prevăzute la 
alin.(l). 
(5) Dispoziţiile alin.(l)-(4) se aplică şi societăţilor privatizate potrivit unor 
legi speciale. 

Nemodificat  

13. Art.9.- La data intrării în vigoare a prezentei legi, se suspendă pentru 
o perioadă de cinci ani aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, 
aprobată prin Legea nr.44/1998 cu modificările şi completările 
ulterioare şi a dispoziţiilor Legii nr. 137/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Se elimină.  

14. Art.10.-Prin excepţie de la dispoziţiile art.9, participaţiile statului pot fi 
tranzacţionate pe pieţe reglementate sau sisteme alternative de 
tranzacţionare autorizate conform legii, dacă la data de 31 decembrie a 
anului fiscal precedent totalul activelor nu depăşeşte 2.000.000 lei. 

Art. 9 - Nemodificat  

15. Capitolul II 
Recuperarea unor prejudicii aduse intereselor statului 

  

16. Art.11- (l) Acţiunile şi activele dobândite prin infracţiuni săvârşite în 
procesul de privatizare a societăţilor intră de drept în proprietatea statului 
la data emiterii actului prin care instanţa de judecată sau procurorul, după 
caz, dispune măsurile prevăzute la art.4 alin.(2). 

Art. 10 - Nemodificat  
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(2) Dispoziţiile alin.(l) privitoare la acţiuni şi active se aplică indiferent 
dacă valoarea sau numărul acestora s-a modificat, precum şi acţiunilor şi 
activelor dobândite prin operaţiuni ce constituie consecinţe ale fraudelor 
produse în procesul de privatizare. 
(3) În termen de 15 zile de la data emiterii actului prin care s-au dispus 
măsurile prevăzute la art.4 alin.(2), Oficiul Registrului Comerţului are 
obligaţia de a opera înregistrarea drepturilor statului asupra participaţiilor 
la operatorii economici în cauză. 
(4) Dobânditorii de acţiuni şi active, de bună-credinţă, în cadrul procesului 
de privatizare şi ca urmare a acestuia, sunt îndreptăţiţi să obţină 
despăgubiri de la persoanele care au săvârşit infracţiunile, calculate de la 
data dobândirii şi până la data reintrării în proprietatea statului. 
(5) Constituie excepţie de la aplicarea dispoziţiilor din prezentul capitol, 
cazul subdobânditorilor, de bună-credinţă şi cu titlu oneros, de active 
imobiliare, subsecvent procesului de privatizare. 

17. Art.12.- (1) Titlurile de despăgubire şi titlurile de conversie valorificate 
prin acţiuni emise de Fondul Proprietatea, dobândite prin infracţiuni 
săvârşite în procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor 
preluate în mod abuziv stabilită la Titlul VII din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, sunt lovite de 
nulitate absolută. 
(2) Acţiunile la Fondul Proprietatea dobândite prin titluri de despăgubire 
sau titluri de conversie obţinute prin infracţiuni în condiţiile arătate în 
alin.(l) intră în proprietatea statului, la data emiterii actului prin care 
instanţa de judecată sau procurorul a dispus măsurile prevăzute la art.4 
alin.(2), indiferent de deţinătorul actual, la valoarea la care s-a făcut 
conversia. 
(3) Depozitarul acţiunilor emise de Fondul Proprietatea este obligat să 
înregistreze statul român în registrul acţionarilor Fondului Proprietatea, cu 
acţiunile dobândite potrivit alin.(2). 
(4) Dobânditorii, de bună-credinţă, de acţiuni la Fondul Proprietatea care 
reintră în proprietatea statului în condiţiile arătate la alin.(l)-(3), sunt 
îndreptăţiţi să obţină despăgubiri de la persoanele care au săvârşit 

Art. 11 - Nemodificat  
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infracţiunile, calculate de la data dobândirii şi până la data reintrării 
acţiunilor în proprietatea statului. 

18. Capitolul III 
Obligaţiile fiscale restante ale societăţilor la care statul este acţionar 

unic sau acţionar majoritar 

  

19. Art.13.-Obligaţiile fiscale restante datorate bugetului general consolidat de 
către societăţile la care statul este acţionar unic sau acţionar majoritar, vor 
fi structurate de Ministerul Finanţelor Publice într-un portofoliu unic de 
creanţe, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
administrat de o entitate juridică creată exclusiv cu scopul securitizării 
creanţelor fiscale şi tranzacţionării acestora, astfel cum sunt definite 
potrivit legislaţiei privind piaţa de capital 

Art. 12 - Nemodificat  

20. TITLUL III Dispoziţii finale   
21. Art.15.- Nerespectarea obligaţiilor ce decurg din prezenta lege atrage 

răspunderea juridică, penală, civilă şi/sau disciplinară, după caz, a 
persoanelor vinovate. 

Art. 13 - Nemodificat  

22. Art.16.-Drepturile şi obligaţiile statului privind administrarea acţiunilor şi 
a activelor ca urmare a aplicării dispoziţiilor prevăzute la capitolele 1 şi 2 
din prezenta lege se exercită de către o autoritate publică, entitate juridică 
stabilită prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii. 

Art. 14 - Nemodificat  

23. Art.17.-(1) În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul emite, prin hotărâre, 
normele metodologice pentru aplicarea acesteia. 
(2) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia alin.(l) 
care intră în vigoare în termen de trei zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

Art. 15 - Nemodificat  

24. Art.18.- La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile contrare se 
abrogă. 

Art. 16 - Nemodificat  

 


