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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 206/2008 privind 
măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor 

economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere, în 
fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale, trimis cu 
adresa nr. PL-x 107 din 16 februarie 2009, înregistrată sub nr. 21/54 din  17 februarie 2009. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 11 februarie 2009. 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1579 din 8 decembrie 2008, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de 

urgenţă, cu observaţii şi propuneri. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, conform avizului nr.31/208 din 25 februarie 2009, a avizat 

favorabil proiectul de lege, în forma adoptată de Senat.  
   Proiectul de ordonanţă de urgenţă supus dezbaterii are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri de 

sprijin financiar acordate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului agenţilor economici din portofoliu, în 
vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale. 



În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 10 martie 2009. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului: doamna Cristiana Gociu  - director general iar din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Alex 
Săndulescu – director general. 

 La dezbaterea acestei iniţiative legislative, din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi toţi deputaţii.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice 
financiare mondiale, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa la prezentul raport. 

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

                                            PREŞEDINTE                                                             SECRETAR 
                                           Mihai TUDOSE                                         Cătălin CHERECHEŞ                                                       
           
 
 
 
 
 
 
 
Consilier  parlamentar: 
      Anca Chiser 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.206/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

1.  LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 206/2008 
privind măsurile de sprijin financiar 
acordat de Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului 
operatorilor economici din portofoliu, 
în vederea depăşirii efectelor crizei 
economice financiare mondiale 

Nemodificat. 
 

 

2.  ARTICOL UNIC. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
206 din 4 decembrie 2008 privind 
măsurile de sprijin financiar acordat 
de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului operatorilor 
economici din portofoliu, în vederea 
depăşirii efectelor crizei economice 
financiare mondiale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.831 din 10 decembrie 2008, cu 
următoarele modificări: 

 

Nemodificat. 
 

 

3.  
 
Ordonanţa de urgenţă  privind 
măsurile de sprijin financiar acordat 
de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului operatorilor 

1. Titlul ordonanţei de urgenţă va 
avea următorul cuprins: 
,,Ordonanţă de urgenţă privind 
măsurile de sprijin financiar acordat 
de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului şi Ministerul 

Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.206/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

economici din portofoliu, în vederea 
depăşirii efectelor crizei economice 
financiare mondiale

Economiei operatorilor economici din 
portofoliu, în  vederea depăşirii 
efectelor crizei economice financiare 
mondiale’’ 
 

4.     Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 
22/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei Naţionale de 
Prognoză, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 84 
din 2 februarie 2007, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 212/2007, 
se modifică şi se completează după 
cum urmează:
 

      Nemodificat.  Nemodificat 
 

 

5.  
 
Art. 1. - (1) În vederea menţinerii în 
activitate a operatorilor economici 
din portofoliu care sunt afectaţi de 
criza economică financiară 
mondială, Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului, 
denumită în continuare AVAS, va 
putea acorda, ca ajutor de salvare, un 
sprijin financiar reversibil, sub 
formă de credite cu o rată a dobânzii 
cel puţin comparabilă cu cele 
acordate pentru creditele către 
societăţi sănătoase şi, în special, cu 
rata de referinţă adoptată de Comisia 
Europeană. 
 
          (2) În situaţia în care ajutorul 
de salvare nu se rambursează în 

2. Articolul 1 va avea următorul 
cuprins: 
,,Art.1. – (1) În vederea menţinerii în 
activitate a operatorilor economici din 
portofoliu care sunt afectaţi de criza 
economică financiară mondială, 
Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului, denumită în 
continuare A.V.A.S., şi Ministerul 
Economiei pot acorda, ca ajutor de 
salvare, un sprijin financiar reversibil, 
sub formă de credite cu o rată a 
dobânzii cel puţin comparabilă cu cele 
acordate pentru creditele către 
societăţi sănătoase şi, în special, cu 
rata de referinţă adoptată de Comisia 
Europeană. 
 
   (2) În situaţia în care ajutorul de 
salvare nu se rambursează în termen 

1. Articolul 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
   (1) În vederea menţinerii în 
activitate a operatorilor economici 
din portofoliu care sunt afectaţi de 
criza economică financiară 
mondială, Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului, 
denumită în continuare AVAS, şi 
Ministerul Economiei pot acorda, ca 
ajutor de salvare, un sprijin financiar 
reversibil, sub formă de credite cu o 
rată a dobânzii cel puţin comparabilă 
cu cele acordate pentru creditele 
către societăţi sănătoase şi, în 
special, cu rata de referinţă adoptată 
de Comisia Europeană. 
 
     (2) În situaţia în care ajutorul de 
salvare nu se rambursează în termen 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.206/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

termen de 6 luni de la punerea la 
dispoziţie a sprijinului financiar sau 
în termen de 6 luni de la prima 
tranşă a creditului acordat, AVAS 
poate acorda beneficiarilor ajutoare 
de stat pentru restructurare sau poate 
solicita întocmirea planurilor de 
lichidare, în condiţiile legii.

de 6 luni de la punerea la dispoziţie a 
sprijinului financiar sau în termen de 6 
luni de la prima tranşă a creditului 
acordat, A.V.A.S. şi Ministerul 
Economiei pot acorda beneficiarilor 
ajutoare de stat pentru restructurare 
sau pot solicita întocmirea planurilor 
de lichidare, în condiţiile legii.’’ 

de 6 luni de la punerea la dispoziţie 
a sprijinului financiar sau în termen 
de 6 luni de la prima tranşă a 
creditului acordat, AVAS şi 
Ministerul Economiei pot acorda 
beneficiarilor ajutoare de stat pentru 
restructurare sau pot solicita 
întocmirea planurilor de lichidare, în 
condiţiile legii.  

  
,,(3) Sprijinul financiar acordat 
operatorilor economici aflaţi în 
dificultate, poate fi şi sub forma 
unor ajutoare de stat de 
restructurare sub formă de credite 
cu o rată a dobânzii cel puţin 
comparabilă cu cele acordate 
pentru creditele către societăţi 
sănătoase şi în special cu rata de 
referinţă adoptată de Comisia 
Europeană, subvenţii, infuzii de 
capital de lucru sau capital social, 
participări la majorarea 
capitalului social prin 
transformarea unor creanţe certe 
lichide şi exigibile ale AVAS şi 
Ministerului Economiei, în 
acţiuni.’’ 

 
Autor: Comisia economică 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.206/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

6.  
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Art. 2. - Sumele necesare susţinerii 
măsurilor de sprijin financiar 
prevăzute la art. 1 vor fi alocate de 
la bugetul de stat, prin bugetul 
AVAS, prin hotărâre a Guvernului, 
prin care vor fi stabilite şi sursele de 
finanţare a acestora.

 
 

3. Articolul 2 va avea următorul 
cuprins: 
 
,,Art.2. – Sumele necesare susţinerii 
măsurilor de sprijin financiar 
prevăzute la art.1 sunt alocate de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
A.V.A.S. şi bugetul Ministerului 
Economiei, prin hotărâre a 
Guvernului, prin care sunt stabilite 
şi sursele de finanţare a acestora.’’ 

 
 

2. Articolul 2 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
,,Art. 2. - (1) Sumele necesare 
acordării sprijinului fianciar 
reversibil prevăzut la art.1 alin (1) 
vor fi alocate din veniturile din 
privatizare înregistrate în contul 
curent general al trezoreriei 
statului, la solicitarea AVAS, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data intrării în vigoare a fiecărei 
hotărâri a Guvernului de alocare 
a sumelor, într-un cont de 
disponibilităţi distinct deschis la 
trezoreria statului pe numele 
acesteia. 
       (2) Sumele necesare susţinerii 
ajutoarelor de stat prevăzute la 
art.1 alin. (2) se vor aloca de la 
bugetul de stat prin bugetul 
AVAS. 
 
       (3) AVAS are obligatia să 
reconstituie veniturile din 
privatizare, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data scadenţei 
împrumuturilor acordate prin 
hotărâre a Guvernului, din sumele 
rambursate de operatorii 
economici cărora le-au fost 
acordate creditele respective sau 
din fondurile prevăzute la alin. 
(2), după caz.” 
 

Autor: Comisia economică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 
crt. 

Text OUG nr.206/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

Art. 3. - La cererea temeinic 
justificată a operatorilor economici 
din portofoliul AVAS care sunt 
afectaţi de criza economică 
mondială, AVAS poate acorda, ca 
ajutor pentru restructurare, pentru 
creanţele proprii şi creanţele fiscale / 
comerciale / bancare preluate spre 
valorificare, înlesniri la plată, 
constând în eşalonări pe o perioadă 
de maximum 5 ani, cu o rată a 
dobânzii cel puţin comparabilă cu 
cea acordată pentru creditele către 
societăţi sănătoase şi, în special, cu 
rata de referinţă adoptată de Comisia 
Europeană, prin convenţie încheiată 
între AVAS şi operatorii economici 
beneficiari ai ajutorului de stat 
pentru restructurare.
 

Nemodificat. Nemodificat.  7. 

Art. 4. - Măsurile de sprijin 
prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă vor fi acordate sub forma 
unor scheme de ajutor de stat sau 
ajutoare de stat individuale, cu 
respectarea legislaţiei naţionale şi 
comunitare în materie, după ce 
Comisia Europeană a adoptat o 
decizie prin care măsurile de sprijin 
sunt compatibile cu piaţa comună.
 

Nemodificat. Nemodificat. 
 
 

 8. 

9. Art. 5. - Condiţiile de eligibilitate 
care trebuie îndeplinite de către 
operatorii economici din portofoliul 
AVAS în vederea accesării 

Nemodificat. Nemodificat.  
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8

Text OUG nr.206/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

sprijinului financiar prevăzut la art. 
1 şi 3, precum şi procedurile de 
acordare, monitorizare şi menţinere 
în vigoare a facilităţilor acordate vor 
fi reglementate prin hotărâre a 
Guvernului.
 

 

Nr. 
crt. 

10 Art. 6. - Acordarea ajutoarelor de 
stat prevăzute în prezenta ordonanţă 
de urgenţă nu va fi afectată de 
schimbările în structura de 
acţionariat a beneficiarilor.
 

Nemodificat. Nemodificat.  

 



 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

    COMISIA PENTRU POLITICĂ   
       ECONOMICĂ, REFORMĂ 
             ŞI PRIVATIZARE 

                                               Bucureşti,  10.03.2009 
                                               Nr. 21/54 
                                               PL-x 107   

 
 

BIROUL  PERMANENT   
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin 
financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor 
economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare 
mondiale, trimis, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL-x 107 
din 16 februarie 2009, înregistrată sub nr. 21/54 din 17 februarie 2009, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 
 

 
 
 

     PREŞEDINTE 
              Mihai TUDOSE 


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

		2009-03-16T19:06:58+0200
	Nicoleta I. Ghencian




