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 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările, prin 
mijloace electronice, în data de 9 iunie 2020.  

Din totalul de 16 membri ai Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi. Domnul deputat 
Adrian-Claudiu Prisnel a absentat de la lucrările Comisiei. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
 Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                       
nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea 
desfăşurării reuniunilor organelor statutare, procedură de urgență ,                        
PL-x 327/2020 - aviz. 

2. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice 
ale statului, procedură de urgență, PL-x 489/2017- fond. 

3. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale 
în activitatea economică, procedură de urgență, PL-x 314/2020 – fond. 

 
La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris PL-x 327/2020, pentru care membrii 

Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive și avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii  şi propuneri.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,                  
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.  
 Punctele doi si trei ale ordinii de zi au fost dezbătute împreună,  în conformitate cu 
prevederile art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 Proiectul de lege menționat la punctul doi al ordinii de zi, PL-x 489/2017, are ca obiect 
de reglementare instituirea unor măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului, 
în vederea ,,stabilirii clare a sectoarelor de interes economic naţional esenţiale siguranţei 
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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", astfel cum se arată 
în expunerea de motive. Totodată, în expunerea de motive se precizează ca măsură 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".  
  De asemenea, membrii Comisiei au examinat punctele de vedere primite din partea 
Fondului Proprietatea, Bursei de Valori București S.A., Oficiul Național al Registrului 
Comerțului, Camera de Comerț Americană în România (AmCham Romania), Coaliția 
pentru Dezvoltarea României precum și Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 
(A.A.A.S.).  
 În urma analizării celor două proiecte de lege, PL-x 489/2017 respectiv PL-x 314/2020, 
membrii Comisiei au hotărât să reţină proiectul de Lege privind unele măsuri pentru 
protejarea intereselor naţionale în activitatea economică (PL-x 314/2020), ca fiind iniţiativa 
de bază, pentru care se va întocmi raport de aprobare, urmând ca pentru proiectul de 
lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului                  
(PL-x 489/2017) să se întocmească raport de respingere, cu amendamente respinse. 
 Amedamentele admise cuprinse în avizul Comisiei pentru industrii și servicii la 
proiectul de lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului 
(PL-x 489/2017) au fost respinse de membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare. 
 În urma examinării proiectul de lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 
economice ale statului, PL-x 489/2017, şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
acestui proiect de lege, cu amendamente respinse.  
 În ce priveș te proiectul de lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 
naţionale în activitatea economică, PL-x 314/2020, acesta are ca obiect de reglementare 
instituirea unor măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, 
determinate de efectele negative generate în plan economic de epidemia COVID-19.  
 Potrivit expunerii de motive, protejarea intereselor naţionale în economie impune 
adoptarea interdicţiei „de a înstrăina orice participaţie a statului român astfel cum este 
deţinută în prezent” care „să opereze pentru o perioadă mai îndelungată”, dar şi 
posibilitatea statului ,,de a dobândi, în oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, 
participaţii la o serie de societăţi din domenii de importanţă strategică, corespunzător 
perioadei de criză”. Măsurile avute în vedere urmează să fie aplicabile pentru o perioadă de 
doi ani.  
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 În urma examinării proiectul de lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 
naţionale în activitatea economică, PL-x 314/2020, şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă și o abținere), să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, acest proiect de lege, în forma 
adoptată de Senat.  
  
 
        PREŞEDINTE, 
 

         Gheorghe ȘIMON     
 
           
                Consilier parlamentar:       
              Anca Magdalena Chiser                                
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