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A V I Z  
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 si 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, în procedura 

de urgență cu 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 trimis cu adresa nr. PLx. 104 din 25 martie 2020, înregistrat la Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/182 din 26 martie 2020. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(2) din Constituţia României, republicată,  şi ale art.  91 

alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.77/2014 a Legii concurenţei nr.21/1996, în scopul revizuirii 

procedurilor şi mecanismelor de implementare a procedurilor în domeniul ajutorului de stat la nivel 

central şi local, având în vedere evoluţiile recente ale legislaţiei, practicii şi jurisprudenţei europene 

în materia ajutorului de stat sau de minimis, ca măsură alternativă de finanţare, pentru 

reglementarea măsurilor de recuperare a ajutoarelor de stat considerate ca fiind acordate în mod 

ilegal sau utilizate abuziv. 

În şedinţa din data de 22 iunie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat inițiativa legislativă 
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supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil ale Consiliului Legislativ 

precum si punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 

 

 

 

  
                      

  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
                                                        
                        Nicușor HALICI                 Aida-Cristina CĂRUCERU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Bucur Dragos 
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