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Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în
domeniul evaluării bunurilor, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa
Biroului Permanent nr. PLx. 673 din 21.02.2012

PREŞEDINTE,
Maria Eugenia BARNA
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RAPORT SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

Cu adresa nr. Plx.506 din 22.12.2011, Biroul Permanent conform art. 95 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi avizare
în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării
bunurilor.
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a analizat actul normativ în şedinţa
din data de 20 decembrie 2011 şi a transmis Plenului Camerei Deputaţilor raportul cu
nr. 22/546 din 22.12.2011.
În şedinţa din data de 21 februarie 2012, Plenul Camerei Deputaţilor a
hotărât retrimiterea la comisie a prezentului proiect de lege în vederea reexaminării şi
depunerii unui raport suplimentar.
Ulterior, Comisia a fost sesizată de către Biroul Permanent al Camerei
Deputaţilor cu adresa nr. PLx 673 din 21.02.2012.
În şedinţa din data de 21.02.2012, Comisia a reexaminat proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în
domeniul evaluării bunurilor şi propune menținerea punctului de vedere exprimat în
raportul inițial, adică supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei
Deputaţilor a proiectului de Lege în forma adoptată de Senat.
În şedinţa din data de 6 martie 2012, în temeiul art. 70 din Regulamentul
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera
Deputaților a hotărât retrimiterea la comisie a acestui act normativ în vederea
depunerii unui nou raport suplimentar.
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La întocmirea raportului suplimentar s-a avut în vedere avizul favorabil al
Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social și avizul
Comisei juridice, de disciplină și imunități.
Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare organizarea
activităţii de evaluare a bunurilor, modalitatea de organizare şi funcţionarea a
profesiei de evaluator autorizat, precum şi înfiinţarea unui organism care să
supravegheze activitatea evaluatorilor.
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73
din Constituţia României, republicată.
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 21
noiembrie 2011.
Proiectul de lege, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României,
republicată, şi art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor este de
competenţa decizională a Camerei Deputaților.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 18 deputaţi din
totalul de 33 membri ai comisiei.
Raportul suplimentar al comisiei a fost votat în unanimitate de către
deputaţii prezenţi la dezbateri.
În şedinţa din data de 17.04.2012, Comisia a reexaminat proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în
domeniul evaluării bunurilor şi propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea
Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în
anexă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Eugenia Maria Barna

Nicolae BUD

Consilier parlamentar,
Vasilica Popa
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ANEXĂ
I. Amendamente admise
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1. Titlul legii:

Text Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
NEMODIFICAT

Motivarea amendamentelor
propuse

Articolul unic se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art.I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.
24 din 30 august 2011 privind unele măsuri în
domeniul evaluării bunurilor, adoptată în
temeiul art. 1 pct.I.12 din Legea nr. 131/2011
privind abilitarea guvernului de a emite
ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 628 din 2 septembrie
2011.
După art. I se introduce un articol nou, art.
II cu următorul cuprins:
Art. II.- (1) Denumirea „Uniunea Naţională
a Evaluatorilor Autorizaţi din România”
respectiv
„Uniunea”
din
cuprinsul
Ordonanței Guvernului nr.
24/2011

În Conferinţa Naţională din
3.03.2012, Asociaţia Naţională
a Evaluatorilor din România,
asociaţie de utilitate publică,
potrivit
H.G.
nr.
1447/09.09.2004 constituită în
temeiul Ordonanței Guvernului
nr.
26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, a cesionat
în favoarea Uniunii Naționale a
Evaluatorilor din România
înfiinţată în conformitate cu
prevederile O.G. 24/2011,
dreptul
de
proprietate
intelectuală
asupra
mărcii
„ANEVAR”
incluzând

LEGE
Pentru aprobarea Ordonanței Guvernului
nr. 24/2011 privind unele măsuri în
domeniul evaluării bunurilor
2.
Articol unic.- Se aprobă Ordonanța
Guvernului nr. 24 din 30 august 2011 privind
unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,
adoptată în temeiul art. 1 pct.I.12 din Legea
nr. 131/2011 privind abilitarea guvernului de
a emite ordonanţe, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 2
septembrie 2011.
3.
_______________
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Nr.
crt.

Text Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
privind unele măsuri în domeniul evaluării
bunurilor se înlocuieşte cu denumirea
„Asociaţia Națională a Evaluatorilor
Autorizaţi
din
România”,
respectiv
„Asociaţia”.
(2) În cuprinsul celorlalte acte normative în
vigoare, denumirea „Uniunea Naţională a
Evaluatorilor Autorizați din România” se se
înlocuiește cu denumirea „Asociaţia
Națională a Evaluatorilor Autorizați din
România”.
Autor:
Dep. Gheorghe Ialomiţianu – PD-L
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Motivarea amendamentelor
propuse
denumire, logo, domeniu de
internet, design etc.
Având în vedere că denumirea
„Asociaţia
Națională
a
Evaluatorilor Autorizaţi din
România”
are
acronimul
ANEVAR şi având în vedere că
acesta a devenit proprietatea
Uniunii, pe baza cesiunii din
partea Asociaţiei Naționale a
Evaluatorilor din România,
propun acest amendament de
schimbare a denumirii corpului
profesional care gestionează
activitatea
evaluatorilor
autorizaţi din Uniune în
Asociaţie.
Suplimentar, înlocuirea propusă
este
oportună
şi
din
următoarele considerente:
- denumirea ANEVAR este
utilizată în diverse acte
normative
şi
ar
asigura
continuitatea
în
legislaţia
internă;
- ANEVAR este recunoscută la
nivel internaţional, făcând parte

Nr.
crt.

Text Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
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Motivarea amendamentelor
propuse
din
toate
organizaţiile
internaţionale de profil, iar
menţinerea acestui nume ar
asigura continuitatea prezenţei
evaluatorilor români în forurile
internaţionale şi ar evita
demersurile de afiliere ale
Uniunii.
În aceeaşi Conferinţă Naţională
din data de 3.03.2012 s-a
hotărât schimbarea denumirii
din „Asociaţia Națională a
Evaluatorilor Autorizaţi din
România”
în
„Societate
Ştiinţifică de Evaluare”.

