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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și 
condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea private a 
statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri, trimis spre dezbatere în fond cu 
adresa nr. PLx.98/2014 din 4 martie 2014, înregistrat sub nr. 4c-2/128 din 4 martie 
2014, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe-Eugen NICOLĂESCU 
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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,    19.03.2014 
Nr. 4c-2/128 

 
 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului 
nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a 

bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea private a statului, precum și 
pentru stabilirea altor măsuri 

 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre 
dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului 
nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor 
intrate, potrivit legii, în proprietatea private a statului, precum și pentru stabilirea 
altor măsuri, trimis cu adresa nr. PLx.98/2014 din 3 martie 2014, înregistrat sub nr. 
4c-2/128 din 3 martie 2014. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 24 februarie 2014. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 
pentru industrii şi servicii şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Prin această iniţiativa legislativă se propune instituirea unei proceduri 
administrative prealabile care să determine revocarea măsurii provizorii de 
indisponibilizare a bunurilor supuse confiscării, în vederea evitării unor măsuri 
ireversibile prin valorificarea imediată a bunurilor de consum alimentar cu grad 
ridicat de perisabilitate. De asemenea au fost extinse categoriile de produse exceptate 
de la valorificare şi a fost modificată definiţia „organelor de valorificare”. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă 
menţionată mai sus  în şedinţa din 18 martie 2014. 

Din totalul de  33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
fost prezenţi la dezbateri  29 deputaţi. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a fost prezent, în calitate de 
invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice domnul Dan Manolescu – secretar 
de stat. 

În urma examinării proiectului de Lege privind modificarea Ordonanței 
Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea private a statului, precum și pentru 
stabilirea altor măsuri şi a opiniilor exprimate, membri Comisiei, cu majoritate de 
voturi, propun supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor 
a proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe-Eugen NICOLĂESCU 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
 

       
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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ANEXĂ 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Forma Guvernului Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1.  Titlul Legii: 

LEGE 
privind modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 
14/2007 pentru 

reglementarea modului şi 
condiţiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit 

legii, în proprietatea privată 
a statului precum şi pentru 

stabilirea altor măsuri 

Titlul Legii: 
LEGE 

privind modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 

14/2007 pentru 
reglementarea modului şi 

condiţiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit 

legii, în proprietatea privată 
a statului, precum şi pentru 

stabilirea altor măsuri 

NEMODIFICAT   

2.  Art. I. - Ordonanţa Guvernului 
nr. 14/2007 pentru 
reglementarea modului şi 
condiţiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit legii, 
în proprietatea privată a 
statului, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 195 din 27 martie 
2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 

Art.1.- Ordonanţa Guvernului 
nr. 14/2007 pentru 
reglementarea modului şi 
condiţiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit legii, 
în proprietatea privată a 
statului, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.195 din 27 martie 
2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 

NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Forma Guvernului Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
modifică după cum urmează: modifică după cum urmează: 

3.  1. Alineatul (4) al articolului 
1 va avea următorul cuprins: 
„(4) Distrugerea drogurilor, 
precursorilor, medicamentelor, 
materialelor consumabile de 
utilitate medicală, materialelor 
de natura obiectelor de 
inventar medicale şi a 
aparaturii medicale, 
substanţelor toxice şi a 
materialelor radioactive 
confiscate se efectuează în 
condiţiile prevăzute în legile 
speciale ce reglementează 
regimul acestor substanţe.” 

 La articolul 1, alineatul (4) va 
avea următorul cuprins: 
„(4) Distrugerea drogurilor, 
precursorilor, medicamentelor, 
materialelor consumabile de 
utilitate medicală, materialelor 
de natura obiectelor de inventar 
medicale şi a aparaturii 
medicale, substanţelor toxice şi 
a materialelor radioactive 
confiscate se efectuează în 
condiţiile prevăzute în legile 
speciale ce reglementează 
regimul acestor substanţe.” 
 

NEMODIFICAT   

4.  2. La articolul 2, litera a) va 
avea următorul cuprins: 
,,a) organe de valorificare - 
Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Bucureşti, 
administraţiile judeţene ale 
finanţelor publice şi 
administraţiile finanţelor 
publice ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi alte 
structuri ale Ministerului 
Finanţelor Publice, stabilite 

2. La articolul 2, litera a) va 
avea următorul cuprins: 
,,a) organe de valorificare - 
Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Bucureşti, 
administraţiile judeţene ale 
finanţelor publice şi 
administraţiile finanţelor 
publice ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi alte 
structuri ale Ministerului 
Finanţelor Publice, stabilite 

NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Forma Guvernului Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
prin ordin al ministrului 
finanţelor publice, pentru 
bunurile intrate în proprietatea 
privată a statului aflate pe 
teritoriul României, precum şi 
structurile de specialitate cu 
atribuţii în acest sens din cadrul 
Ministerului Afacerilor 
Externe, pentru bunurile intrate 
în proprietatea privată a 
statului, care nu se află pe 
teritoriul României;” 

prin ordin al ministrului 
finanţelor publice, pentru 
bunurile intrate în proprietatea 
privată a statului aflate pe 
teritoriul României, precum şi 
structurile de specialitate cu 
atribuţii în acest sens din cadrul 
Ministerului Afacerilor 
Externe, pentru bunurile intrate 
în proprietatea privată a 
statului, care nu se află pe 
teritoriul României;” 

5.  3. La alineatul (2) al 
articolului 5, litera a) va avea 
următorul cuprins: 
,,a) medicamentele, materialele 
consumabile de utilitate 
medicală, materialele de natura 
obiectelor de inventar 
medicale, aparatura medicală, 
substanţele toxice, materialele 
radioactive, bunurile culturale 
de patrimoniu, documentele 
istorice, materialele de arhivă, 
obiectele, veşmintele şi cărţile 
de cult, timbrele filatelice, 
materialele lemnoase, 
detectoarele de metale, fildeşul 

3. La articolul 5 alineatul (2), 
litera a) va avea următorul 
cuprins: 
„a) medicamentele, materialele 
consumabile de utilitate 
medicală, materialele de natura 
obiectelor de inventar 
medicale, aparatura medicală, 
substanţele toxice, materialele 
radioactive, bunurile culturale 
de patrimoniu, documentele 
istorice, materialele de arhivă, 
obiectele, veşmintele şi cărţile 
de cult, timbrele filatelice, 
materialele lemnoase, 
detectoarele de metale, fildeşul 

NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Forma Guvernului Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
şi orice bunuri a căror 
comercializare este interzisă 
prin lege, care se predau 
organelor de specialitate ale 
statului competente a gestiona 
astfel de bunuri, conform 
prevederilor legale;” 

şi orice bunuri a căror 
comercializare este interzisă 
prin lege, care se predau 
organelor de specialitate ale 
statului competente a gestiona 
astfel de bunuri, conform 
prevederilor legale;” 

6.   
 
 
Art. II. - (1) La constatarea 
unor împrejurări privind 
săvârşirea unor fapte pentru 
care legea prevede aplicarea 
sancţiunii contravenţionale 
complementare a confiscării 
bunurilor, agentul constatator 
poate lua măsura provizorie de 
indisponibilizare a bunurilor 
respective în vederea 
confiscării, întocmind în acest 
sens un proces-verbal de 
indisponibilizare. 

 
 
 
Art. II. - (1) La constatarea 
unor împrejurări privind 
săvârşirea unor fapte pentru 
care legea prevede aplicarea 
sancţiunii contravenţionale, 
complementare a confiscării 
bunurilor, agentul constatator 
poate lua măsura provizorie de 
indisponibilizare a bunurilor 
respective în vederea 
confiscării, întocmind în acest 
sens un proces-verbal de 
indisponibilizare. 

1. La articolul II alineatul (3) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
NEMODIFICAT  

 

 (2) Prin procesul-verbal de 
indisponibilizare încheiat 
conform alin. (1), agentul 
constatator înştiinţează 
persoana la care s-au găsit 

(2) Prin procesul-verbal de 
indisponibilizare încheiat 
conform alin.(l), agentul 
constatator înştiinţează 
persoana la care s-au găsit 

NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Forma Guvernului Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
bunurile asupra faptului că are 
posibilitatea, în termen de 
maxim 24 de ore, să depună la 
agentul constatator explicaţii 
scrise cu privire la 
împrejurările constatate şi/sau 
să depună orice document pe 
care îl consideră relevant, după 
caz, de natură să determine 
revocarea măsurii provizorii 
prevăzute la alin. (1). 

bunurile asupra faptului că are 
posibilitatea, în termen de 
maximum 24 de ore, să depună 
la agentul constatator explicaţii 
scrise cu privire la 
împrejurările constatate şi/sau 
să depună orice document pe 
care îl consideră relevant după 
caz, de natură să determine 
revocarea măsurii provizorii 
prevăzute la alin.(l). 

 (3) Bunurile indisponibilizate 
potrivit alin. (2) se depozitează 
într-un spaţiu stabilit de comun 
acord de agentul constatator cu 
persoana la care s-au găsit şi pe 
cheltuiala acesteia, persoana 
rămânând responsabilă de 
păstrarea calităţii şi integrităţii 
bunurilor, de luarea tuturor 
măsurilor pentru evitarea 
oricărui impact asupra calităţii 
mediului. 

(3) Bunurile indisponibilizate 
potrivit alin.(2) se depozitează 
într-un spaţiu stabilit de comun 
acord cu agentul constatator cu 
persoana la care s-au găsit şi pe 
cheltuiala acesteia, persoana 
rămânând responsabilă de 
păstrarea calităţii şi integrităţii 
bunurilor, de luarea tuturor 
măsurilor pentru evitarea 
oricărui impact asupra calităţii 
mediului. 

(3) Bunurile indisponibilizate 
potrivit alin. (2) se depozitează 
într-un spaţiu stabilit de comun 
acord de agentul constatator cu 
persoana la care s-au găsit şi pe 
cheltuiala acesteia, persoana 
rămânând responsabilă de 
păstrarea calităţii şi integrităţii 
bunurilor, de luarea tuturor 
măsurilor pentru evitarea 
oricărui impact asupra calităţii 
mediului. 
Autor: 
Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci  

 

 (4) După expirarea termenului 
prevăzut la alin. (2), în funcţie 

(4) După expirarea termenului 
prevăzut la alin.(2), în funcţie 

NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Forma Guvernului Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
de faptele săvârşite şi 
documentele depuse, agentul 
constatator dispune fie 
revocarea măsurii prevăzute la 
alin. (1), fie aplicarea sancţiunii 
contravenţionale. Revocarea 
măsurii prevăzute la alin. (1), 
se motivează în scris şi este 
avizată de şefii ierarhici ai 
agentului constatator şi 
aprobată de conducătorul 
instituţiei din care face parte 
acesta. 

de faptele săvârşite şi 
documentele depuse, agentul 
constatator dispune fie 
revocarea măsurii prevăzute la 
alin.(l), fie aplicarea sancţiunii 
contravenţionale. Revocarea 
măsurii prevăzute la alin.(l), 
se motivează în scris şi este 
avizată de şefii ierarhici ai 
agentului constatator şi 
aprobată de conducătorul 
instituţiei din care face parte 
acesta. 

 (5) Sunt exceptate de la 
aplicarea procedurii prevăzute 
la alin. (1) bunurile a căror 
provenienţă nu este dovedită de 
contravenient, în condiţiile 
legii, şi care au servit sau sunt 
destinate pentru activităţi 
comerciale ilicite, asupra 
cărora se dispune de îndată 
sancţiunea confiscării. 

(5) Sunt exceptate de la 
aplicarea procedurii prevăzute 
la alin.(l) bunurile a căror 
provenienţă nu este dovedită de 
contravenient, în condiţiile 
legii, şi care au servit sau sunt 
destinate pentru activităţi 
comerciale ilicite, asupra 
cărora se dispune de îndată 
sancţiunea confiscării, 

NEMODIFICAT   

7.  Art. III. - În termen de 60 zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Ministerul 
Finanţelor Publice şi 
Ministerul Afacerilor Interne 

Art. III.- In termen de 60 de 
zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ministerul Afacerilor Interne 

NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Forma Guvernului Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
vor elabora norme 
metodologice de aplicare a art. 
II, care vor fi aprobate prin 
hotărâre a Guvernului. 

vor elabora normele 
metodologice de aplicare a art. 
II, care vor fi aprobate prin 
hotărâre a Guvernului. 

8.  Art. IV. - Ordonanţa 
Guvernului nr. 14/2007 pentru 
reglementarea modului şi 
condiţiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit legii, 
în proprietatea privată a 
statului, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 195 din 27 martie 
2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum 
şi cu modificările aduse prin 
prezenta lege, se va republica, 
dându-se textului o nouă 
numerotare. 

Art. IV. - Ordonanţa 
Guvernului nr. 14/2007 pentru 
reglementarea modului şi 
condiţiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit legii, 
în proprietatea privată a 
statului, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.195 din 27 martie 
2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum 
şi cu modificările aduse prin 
prezenta lege, se va republica, 
dându-se textului o nouă 
numerotare. 

NEMODIFICAT   
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