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 Marţi,  4 aprilie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.207/2005 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională (PLx 168/2006) 

 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

      

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 24 de 

membri. Domnul deputat Bogdan Pascu fiind plecat în delegaţie externă. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 

art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, reprezentantul: 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul Cătălin Sandu – 

vicepreşedinte. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose.    

         

La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea  în fond, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.207/2005 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor 

active ale statului, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 

168/2006) 

 

Proiectul de lege vizează completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, în sensul 

prelungirii termenului prevăzut la alin. (3) al art. 851 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.51/1998, republicată. Această prelungire a 

termenului, de la 31 decembrie 2005 la 30 iunie 2006, inclusiv, este impusă 

de necesitatea sa, între data naşterii dreptului de executare a hotărârii 

judecătoreşti sau arbitrale şi data rămânerii irevocabile a hotărârii 

judecătoreşti, respectiv a hotărârii judecătoreşti privind acţiunea în anularea 

sentinţei arbitrale, pentru ca Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

statului să aibă timpul necesar pentru a iniţia şi obţine aprobarea prin hotărâre 

a Guvernului a rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, luând 

totodată în calcul posibilitatea desfiinţării în apel sau recurs a hotărârilor 

judecătoreşti respective. 

Exemplu: 

- faţă de numărul mare de persoane ,,despăgubiţi FNI’’, care au 

formulat pretenţii faţă de AVAS, în situaţia în care instanţele de apel sau 

recurs vor schimba hotărârile judecătoreşti executorii de obligare la plată a 

AVAS întoarcerea executării silite apare ca imposibilă, fapt ce poate duce la 

prejudicierea gravă a resurselor bugetare. 
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Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a făcut o scurtă prezentare a proiectului 

de lege. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a subliniat faptul că începând cu anul 

2005, AVAS a luat măsuri de executare silită în special prin executare silită 

prin poprirea conturilor bancare. Aceste măsuri de executare au fost aplicate 

nediferenţiat operatorilor economici indiferent de tipul capitalului social sau 

de domeniul de activitate al acestora. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a menţionat faptul că s-a ajuns astfel ca 

unor operatori economici din subordinea Ministerului Economiei şi 

Comerţului care desfăşoară activităţi de furnizare a unor produse şi servicii de 

utilitate publică din domeniul producerii energiei electrice şi termice să le fie 

executate disponibilităţile băneşti existente în conturile bancare, aceştia fiind 

practic în imposibilitate de a-şi plăti furnizorii. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a mai menţionat faptul că sistarea de 

către furnizori, în special furnizorii de combustibil, a livrărilor, datorită 

neîncasării contravalorii mărfurilor livrate, generează imposibilitatea 

continuării activităţii economice de producere a energiei electrice şi termice, 

ceea ce ar putea avea consecinţe grave în ceea ce priveşte funcţionarea în 

siguranţă a Sistemului Energetic Naţional, sau confortul termic al populaţiei. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a spus că pentru reglementarea acestei 

situaţii, se impune completarea şi modificarea în mod corespunzător a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor 

active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a mai menţionat că prin modificarea 
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alineatului 3 al articolului 851 se prelungeşte aplicabilitatea reglementărilor 

speciale privind executarea silită. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie care este raţiunea 

modificării termenului prevăzut in art .85 al prezentei Ordonanţe de urgenţă a 

Guvernului. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a spus că este prevăzut acest termen 

pentru ca AVAS să aibă timpul necesar pentru a iniţia şi obţine aprobarea prin 

hotărâre a Guvernului a rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie dacă poate fi 

reglememntată imposibilitatea de plată la care se face referire în art .421.  

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a spus că dacă plata s-ar efectua în baza 

unei hotărâri judecătoreşti executorii, ar fi foarte dificil ca aceste plăţi să poată 

fi recuperate. Mult mai simplu ar fi să se recupereze plăţile în baza unei 

hotărâri judecătoreşti irevocabile. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că o hotărâre 

judecătorească executorie poate să fie suspendată. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a spus că pentru o mai multă siguranţă 

recuperarea plăţilor trebuie să se facă în baza unei hotărâri judecătoreşti 

irevocabile.  

Domnul deputat Gabriel Sandu a dorit să ştie dacă modificările care 

vizează această Ordonanţă de urgenţă a Guvernului au în vedere anumite 

instituţii, sau aceasta se va modifica în momentul în care se vor privatiza şi 

alte instituţii. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a subliniat că aceste modificări vizează 

un număr restrâns de situaţii care au un impact major asupra economiei 

naţionale. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie care sunt acele situaţiile 

care au un impact major asupra economiei naţionale. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a spus că în momentul de faţă nu poate 

să răspundă la această întrebare. 

Domnul deputat Cosmin Nicula a dorit să ştie care sunt societăţile care 

se află în situaţia de incapacitate de plată. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a spus că în momentul de faţă nu poate 

să răspundă la această întrebare. 

Domnul deputat Cosmin Nicula a solicitat reprezentantului Autorităţii 

pentru Valorificarea Activelor Statului ca până săptămâna viitoare să i se pună 

la dispoziţie  o listă cu societăţile care se află în imposibilitate de plată. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că în ceea ce priveşte 

termenul de 30 iunie 2006, aceasta este data la care Parlamentul României va 

intra în vacanţă, iar Guvernul României va fi abilitat să emită Ordonanţe de 

urgenţă. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot dezbaterea pe articole 

a prezentului proiect de lege, în forma adoptată de Senat. Propunerea a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege, în forma 

adoptată de Senat. 

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de 

lege, în forma adoptată de Senat, acesta fiind aprobat cu unanimitate de 

voturi.   
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul unic al 

proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat, acesta  fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi.   

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de Lege în 

integralitate, în forma adoptată de Senat, acesta  fiind aprobat cu unanimitate 

de voturi.   

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.207/2005 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, să fie supus, spre 

dezbatere şi adoptare, plenului Camerei Deputaţilor, în forma adoptată de 

Senat. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
 
                             Consilier: 
                   Anca Chiser 

         Expert:   
                                                                                       Graziella Segărceanu
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