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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 

                      București, 23.11.2021 

                   Nr.4c-3/605/2021 

      AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea  

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.113/2021 pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Compania naţională de 

transporturi aeriene române - TAROM” - S.A. 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 

sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru transporturi și 

infrastructură, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru politică economică, 

reformă și privatizare, care sunt sesizate în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2021 pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Compania naţională de transporturi aeriene 

române - TAROM” - S.A., transmis cu adresa nr. P.L.x. 553/2021 din 08 noiembrie 2021, 

înregistrat la comisie sub nr.4c-3/6052021 din 08 noiembrie 2021. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.793/01.10.2021, avizează favorabil proiectul de 

ordonanță de urgență, cu observații și propuneri. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 03 

noiembrie 2021. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal care să permită 

Guvernului să aprobe valoarea, forma şi condiţiile de acordare a unui ajutor de stat individual de 

restructurare în cazul companiei TAROM, asigurând, în acest fel, succesul implementării 

planului de restructurare aferent rentabilizării companiei pe termen mediu şi lung. Proiectul 

vizează completarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997, cu două noi articole care prevăd 

posibilitatea acordării ajutorului de stat individual de restructurare sub formă de finanţare de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, garanţie de stat emisă 

în condiţiile legii şi/sau împrumut cu sau fără dobândă subvenţionată. Ajutorul urmează să fie 

acordat în conformitate cu Comunicarea Comisiei (2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele 

de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate şi în 

condiţiile stabilite prin decizia Comisiei Europene de autorizare a ajutorului de stat. Totodată, 
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este creat cadrul legal general care să permită finanţarea de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a pagubei sau a deficitului de lichiditate care poate 

rezulta în urma unor evenimente extraordinare, care intră sub incidenţa art.107 alin.(2) lit.b), 

respectiv, art.107 alin.(3) lit.b) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 23 noiembrie 2021. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 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 ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

PREȘEDINTE, 

BENDE SÁNDOR 

 

 

 

 

 

Consilier, Teodora Desagă 


