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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul 
ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr.21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art.15 din Legea 
concurenţei nr.21/1996 

 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.94 și 114 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi 

transmis Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, care este 

sesizată în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale 

în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii concurenţei nr.21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art.15 din 

Legea concurenţei nr.21/1996, transmis cu adresa nr. P.L.x. 104/2020 din 25 

martie 2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/100/2020 din 1 aprilie 2020. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.54/29.01.2020, avizează favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 

  Consiliul Superior al Magistraturii, prin actul nr.865/22.02.2020, a 

înaintat un punct de vedere care cuprinde observații și propuneri. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, 

republicată. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile 

naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenţei nr.21/1996, precum și pentru modificarea și 
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completare art.15 din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, cu modificările și 

completările ulterioare, în scopul revizuirii procedurilor și mecanismelor de 

implemantare a procedurilor în domeniul ajutorului de stat la nivel central și local,  

având în vedere evoluțiile recente ale legislațiile, practicii și juristprudenței 

europene în materie de ajutor de stat sau de minimis, ca masură alternativă de  

finanțare, pentru reglementarea măsurilor de recuperare a ajutoarelor de stat 

considerate ca fiind acordate în mod ilegal sau utilizate abuziv. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 15 

aprilie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor organice. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Robe Patricia-Isabela 


