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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanțe și Bănci 

 București, 13.10.2020  
Nr. 4c-2/1019 
 
PLx.624/2020 

 

 

 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea 
Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în 
activitatea economică, trimis cu adresa nr. PLx.624/2020 din data de 12 octombrie 
2020, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 
 

George – Gabriel VIȘAN 
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Finanțe și Bănci 
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RAPORT 
asupra 

proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru 

protejarea intereselor naționale în activitatea economică 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind respingerea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii 
nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în 
activitatea economică. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în ședința din 07 octombrie 2020. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social și avizul favorabil al 
Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea și completarea Legii nr.173/2020, în vederea înlocuirii sintagmei 
„participațiile statului” cu expresia de „acțiunile deținute de stat” în cuprinsul art. l și 
art.2 alin.(1), avându-se în vedere dispozițiile Deciziei Curții Constituționale nr.589 
din 14 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.710 din 7 
august 2020.. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menționat 
mai sus, în ședința online, din data de 13 octombrie 2020.     

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 26 deputați, 
din totalul de 27 de membri. 
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La dezbaterea proiectului de Lege a participat în calitate de invitat, doamna 
Daniela Nicolescu – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri. 
       În urma dezbaterii proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrările online, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor, un raport de adoptare a proiectului de Lege privind 
respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea 
Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în 
activitatea economică, în forma adoptată de Senat. 
 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

George – Gabriel VIȘAN 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 

Șef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
 

               Expert parlamentar, 
               Cristina Apostol 
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