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       PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

     CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
      COMISIA JURIDICĂ, DE  
     DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

          
   Bucureşti, 30.08.2012  
   Pl-x 158/2012 

                                                                       
                                                                     RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru completarea art.84 din Ordonanţa de urgenţă a 

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

            În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată spre dezbatere, în fond, cu  propunerea legislativă pentru completarea art.84 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale 
statului, transmisă cu adresa nr. Pl.x 158 din 29 mai 2012 şi înregistrată sub nr. 31/375 din 
30 mai 2012. 
          Conform dispoziţiilor 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 respins iniţiativa legislativă, în 
şedinţa din 21 mai 2012. 
          Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului nr.49 din 
16 ianuarie 2012. 
          Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea art. 
84 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale 
statului, în sensul instituirii obligativităţii A.V.A.S. de a accepta stingerea creanţelor sale 
faţa de debitorii aflaţi în procedura de insolvenţă prin luarea în plată a unor bunuri imobile 
din proprietatea debitorilor, la cererea acestora. 
           În conformitate cu prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut 
propunerea legislativă în şedinţa din 28 august 2012. 
           La dezbateri au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 22 membri ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
           În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se propună plenului Camerei 
Deputaţilor, respingerea propunerii legislative pentru completarea art. 84 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, deoarece, 
în ceea ce priveşte condiţiile de eligibilitate a debitorilor aflaţi în insolvenţă, care ar urma 
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să beneficieze de aplicarea unei astfel de modalităţi de stingere a datoriilor faţă de 
A.V.A.S., propuse prin alin. (12) al iniţiativei legislative, Comisia apreciază că aplicarea 
unei metode de recuperare a creanţelor deţinute de A.V.A.S. asupra debitorilor din 
portofoliul său, indiferent de statutul juridic al acestora, nu este condiţionată în niciun fel 
de situaţia obligaţiilor fiscale ale debitorilor de la momentul aplicării procedurilor de 
valorificare. Condiţionări de natura păstrării obiectului de activitate şi a numărului de 
salariaţi sunt total inadecvate într-o economie de piaţă liberă pentru orice agent economic 
şi cu atât mai mult pentru unul aflat în insolvenţă conform Legii nr. 85/2006. 
           În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
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