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    RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2011 privind 

stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi  
pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci, au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice 
stabilite prin titluri executorii, trimis cu adresa nr. PL-x 160 din 30 martie 2011, înregistrată la Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare, sub nr. 21/66 din 31 martie 2011. 

 
  Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 



Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în şedinţa din                  
23 martie 2011.   

 
  Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 126 din 3 februarie 2011, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de 

urgenţă, cu observaţii şi propuneri. 
 
   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului 

nr. 31/267 din  13 aprilie 2011. 
 

Proiectul de lege supus dezbaterii  are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii în sensul 
modificării şi completării mai multor acte normative având în vedere obligaţiile asumate de România prin acordurile 
negociate cu organismele financiare internaţionale în ceea ce priveşte ţinta de deficit bugetar anual. 

 
Totodată, având în vedere volumul obligaţiilor financiare concurente ale statului, se instituie acordarea 

posibilităţii instituţiilor publice debitoare de a solicita instanţei judecătoreşti competente acordarea unui termen de 
graţie sau/şi stabilirea unor termene de plată eşalonată constituind o măsură de natură să facă posibilă executarea 
integrală şi în termen previzibil a obligaţiilor de plată stabilite prin titluri executorii. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au examinat iniţiativa 
legislativă pe parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile  finalizându-se în şedinţa din 17 mai 2011.  

 
      Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi 

21 deputaţi. 
 
  Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat iniţiativa legislativă şi au finalizat dezbaterile 

în şedinta din 23 mai 2011. 
 
  Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost prezenţi 23 deputaţi. 
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      La dezbateri, au participat, în calitate de invitaţi, din partea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare: 
doamna Gabriela Victoria Anghelache – preşedinte şi doamna Dorina Teodora Mihăilescu – comisiar, iar din partea 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului doamna Ionela Bruchental-Pop, vicepreşedinte. 

 
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare şi membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii 
pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite 
prin titluri executorii, cu amendamentele admise şi respinse, care sunt redate în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul 
raport.     

 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 
                                                                                                                                                              

             PREŞEDINTE,                                                                            PREŞEDINTE,                                                 
    
      Maria Eugenia BARNA                                                                    Mihai TUDOSE                                                
               
 
 
           SECRETAR,                                                                                   SECRETAR, 
 
           Nicolae BUD                                                                               Marin ALMĂJANU   
 
 
 
                                                      

             Şef serviciu   
     Graziella Segărceanu 
 
         Expert parlamentar 
          Rădoi Florentina 
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Anexa 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

1.              LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.4/2011 
privind stabilirea unor măsuri 
pentru reorganizarea Autorităţii 
pentru Valorificarea Activelor 
Statului şi pentru executarea 
obligaţiilor de plată ale 
instituţiilor publice stabilite prin 
titluri executorii 
 

 
 
 

Nemodificat
 

 

2.  Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţa a Guvernului nr.4 din 
2 februarie 2011 privind stabilirea 
unor măsuri pentru reorganizarea 
Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Statului ş i  pentru 
executarea obligaţiilor de plată ale 
instituţiilor publice stabilite prin 
titluri executorii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.96 din 4 februarie 2011. 

 
 

Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţa a 
Guvernului nr.4 din  
2 februarie 2011 privind 
stabilirea unor măsuri 
pentru reorganizarea 
Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor 
Statului ş i  pentru 
executarea obligaţiilor de 
plată ale instituţiilor 
publice stabilite prin titluri 
executorii, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.96 
din 4 februarie 2011, cu 
următoarele modificări: 

 
   Autor: Comisia 

economică  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

3. ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ

privind stabilirea unor 
măsuri pentru reorganizarea 

Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor 

Statului şi pentru executarea 
obligaţiilor de plată ale 

instituţiilor publice stabilite 
prin titluri executorii 

 
 

- 1. Titlul ordonanţei de 
urgenţă se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ

privind stabilirea unor 
măsuri pentru 

reorganizarea Autorităţii 
pentru Valorificarea 

Activelor Statului şi pentru 
executarea obligaţiilor de 

plată ale instituţiilor şi 
autorităţilor publice 
stabilite prin titluri 

executorii” 
Autor: Comisia economică 

Pentru a pune în acord 
titlul proiectului cu 
amendamentele propuse 
 

4. Art.I. - Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
51/1998 privind valorificarea 
unor active ale statului, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 948 din                  24 
decembrie 2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează:

 Art.I. - Nemodificat. 
 
 
 
 
 

                 

 

5. 1. La articolul 1, după 
litera f) se introduce o nouă 
literă, litera g),
cu următorul cuprins: 
 „g) valorificarea unor 

 Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

creanţe proprii rezultate din 
activitatea Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor 
Statului, denumită în 
continuare A.V.A.S." 
 

6. 2. La articolul 2 alineatul 
(1), după litera g) se 
introduce o nouă
literă, litera h), cu 
următorul cuprins: 
  ,,h) creanţe proprii rezultate 
din activitatea A.V.A.S." 
 

 Nemodificat.  

7. 3. La articolul 3, după 
litera h), se introduce o 
nouă literă, litera i),
cu următorul cuprins: 
 „i) creanţe proprii rezultate 
din activitatea A. V.A.S. - 
sunt creanţele definite la art. 
2 lit. c) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
26/2004 privind unele măsuri 
pentru finalizarea privatizării 
societăţilor comerciale aflate 
în portofoliul Autorităţii 
pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor 
Statului şi consolidarea unor 
privatizări, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 442/2004, cu 
modificările ulterioare, 
precum şi creanţele provenite 

 Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

din executarea contractelor 
de vânzare cumpărare de 
acţiuni." 

 
 

8. 4. Articolul 10 se abrogă. 
 

 Nemodificat.  

9. 5. La articolul 12, după 
alineatul (1) se introduce 
un nou
alineat, alineatul (l ), cu 
următorul cuprins: 

1

 „(l ) Prevederile alin.(l)  lit. 
f) şi lit. g) se aplică şi 
creanţelor proprii rezultate 
din activitatea A.V.A.S., aşa 
cum au fost definite la art.3  
lit. i)". 

1

 

 Nemodificat.  

10. Art. II. - Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
23/2004 privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare 
a Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor 
Bancare prin comasarea prin 
absorbţie cu Autoritatea 
pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor 
Statului, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 359 
din                 23 aprilie 2004, 
aprobată cu completări prin 

 Art. II. - Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

Legea nr. 360/2004, cu 
modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 

11. 1. Articolul 3 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.3. - (1) Finanţarea 
cheltuielilor de personal, a 
celor aferente funcţionării 
A.V.A.S. şi a celor pentru 
reprezentarea României, de 
către A.V.A.S., în faţa Curţii 
de Arbitraj Internaţională a 
Centrului Internaţional 
pentru Reglementarea 
Diferendelor Relative la 
Investiţii se asigură integral 
de la bugetul de stat. 

(2) Bugetul de venituri şi 
cheltuieli aferent activităţii 
de privatizare şi de 
valorificare a activelor 
statului se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

(3) Veniturile rezultate 
din activitatea de privatizare 
ş i  valorificare a activelor 
statului urmează regimul 
stabilit potrivit legislaţiei 
specifice în domeniu, cu 
excepţia veniturilor cuvenite 
bugetului de stat care se 
virează integral la acesta. 

(4) Cheltuielile directe 

 Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

aferente activităţii de 
privatizare şi
administrare a participaţiilor 
statului şi activităţii de 
valorificare a activelor 
statului se deduc din sumele 
încasate, iar cheltuielile 
indirecte se repartizează pe 
cele două activităţi 
proporţional cu veniturile 
încasate." 
 

12. 2. La articolul 6, alineatul 
(1) va avea următorul 
cuprins: 
 „ Art. 6. - (1) Supravegherea 
şi îndrumarea activităţii 
A.V.A.S. sunt asigurate de 
un consiliu de supraveghere 
şi îndrumare, format din 5 
membri, în următoarea 
componenţă: 
 
a) un preşedinte, care este 
reprezentant al  Ministerului
Finanţelor Publice; 
b) 4 membri, respectiv câte 
un reprezentant al 
Ministerului 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, 
Ministerului Justiţiei, 
Secretariatului General al 
Guvernului şi Corpului de 
Control al  

 Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

Primului-Ministru." 
 
 
 

13. 3. La articolul 7 alineatul 
(1), literele a) şi b) vor avea 
următorul cuprins: 
 ,,a) avizează şi propune 
Guvernului aprobarea şi 
modificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli aferent 
activităţii de privatizare şi de 
valorificare a activelor 
statului; 
 
 b) aprobă Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a 
A.V.A.S.;". 

 
 

 Nemodificat.  

14. 4. La articolul 8, alineatul 
(3) va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Preşedintele este 
ordonator principal de 
credite atât pentru 
cheltuielile care se asigură 
de la bugetul de stat, cât şi 
pentru bugetul de venituri 
şi cheltuieli aferent 
activităţii de privatizare şi 
de valorificare a activelor 
statului." 
 

 Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

15. 5. La articolul 9 alineatul 
(1), litera e) va avea 
următorul cuprins: 
 ,,e) asigură elaborarea 
proiectului bugetului de 
venituri şi cheltuieli aferent 
activităţii de privatizare şi 
de valorificare a activelor 
statului, pe care îl remite 
spre avizare Consiliului de 
supraveghere şi îndrumare;". 
 

 Nemodificat.  

16.  
 
 
 
Art. III. - Alineatul (3) al 
articolului 15 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 
37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul 
bugetar, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 276 
din                 8 aprilie 2008, 
aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 275/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(3) Bugetele de venituri şi 
cheltuieli privind activitatea 
de privatizare ale instituţiilor 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

publice implicate se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, 
cu avizul Ministerului 
Finanţelor Publice."

17.  
 
 
 
Art. IV. - După articolul 5 
al Ordonanţei Guvernului  
nr. 22/2002 privind 
executarea obligaţiilor de 
plată ale instituţiilor publice, 
stabilite prin titluri 
executorii, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 81 din  
1 februarie 2002, aprobată cu 
completări prin Legea  
nr. 288/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
introduc două noi articole, 
articolele 6 şi 7, cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. Articolul IV se 
modifică si va avea 
următorul cuprins:   
 
“Art. IV.- Ordonanţa de 
Guvern                nr. 
22/2002 privind executarea 
obligaţiilor de plată ale 
instituţiilor publice, 
stabilite prin titluri 
executorii, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 81 
din 1 februarie 2002, 
aprobată cu completări prin 
Legea nr. 288/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum 
urmează: 
 
1. Articolul 1 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 1 – (1) Creantele 
stabilite prin titluri 
executorii în sarcina 
institutiilor si autorităţilor 
publice se achită din 
sumele aprobate cu 
această destinaţie prin 

 
1. În conformitate 
cu Statutul CNVM, 
Legea pieţei de capital şi 
reglementările privind 
veniturile CNVM emise 
în aplicarea acestora, 
CNVM îşi poate 
prognoza veniturile care 
sunt cuprinse în proiectul 
de buget bazându-se 
exclusiv pe veniturile 
fixe/certe/cu caracter 
curent care pot fi avute în 
vedere în fiecare an 
fiscal.  
2. De asemenea, se 
pot prognoza bazat pe 
aceste venituri fixe şi 
nivelul cheltuielilor de 
organizare şi funcţionare 
(incluzând aici şi 
cheltuielile de personal). 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Art. 6. - (1) În cazurile în 
care, din motive temeinice 
privind realizarea atribuţiilor 
prevăzute de lege, instituţia 
debitoare nu îşi poate 
îndeplini obligaţia de plată în 
condiţiile prevăzute de art. 1, 
2 sau 4, aceasta va putea 
solicita instanţei 
judecătoreşti care 
soluţionează cauza 

bugetele acestora sau, 
după caz, de la titlurile de 
cheltuieli la care se 
încadrează obligaţia de 
plată respectivă. 

Art. 6.- (1) În cazurile în 
care, din motive temeinice 
privind realizarea 
atribuţiilor prevăzute de 
lege, instituţia debitoare nu 
îşi poate îndeplini obligaţia 
de plată în condiţiile 

 
(2) – Creanţele stabilite 
prin titluri executorii în 
sarcina instituţiilor şi 
autorităţilor publice nu se 
pot achita din sumele 
destinate potrivit 
bugetului aprobat pentru 
acoperirea cheltuielilor 
de organizare şi 
funcţionare, inclusiv a 
celor de personal, în 
scopul îndeplinirii 
atribuţiilor şi obiectivelor 
legale, pentru care au fost 
înfiinţate. 
 
 
2. După articolul 5 se 
introduc trei noi articole, 
articolele 6, 7 şi 8, cu 
următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

acordarea, în condiţiile legii, 
a unui termen de graţie sau/şi 
stabilirea unor termene de 
plată eşalonată a obligaţiei 
respective. 
 
 
(2) În cazurile în care 

obligaţia de plată este 
stabilită prin hotărâre 
judecătorească definitivă şi 
irevocabilă, instituţia 
debitoare poate solicita 
instanţei care a dat această 
hotărâre luarea măsurilor 
prevăzute la alin. (1), care se 
aplică în mod corespunzător. 
(3) Dacă obligaţia de plată 

este stabilită printr-un titlu 
executoriu, altul decât o 
hotărâre judecătorească, 
cererea formulată potrivit 
alin. (1) se soluţionează de 
către instanţa de executare 
competentă. 
 
(4) Instanţa sesizată potrivit  

alin. (1),  (2) sau (3), la 
cererea instituţiei debitoare, 
prin încheiere executorie, 
când este cazul, va putea 
suspenda începerea ori 
continuarea executării silite 
până la soluţionarea prin 
hotărâre definitivă şi 

prevăzute la art. 1 alin. (1), 
art. 2 sau art. 4, aceasta va 
putea solicita instanţei 
judecătoreşti care 
soluţionează cauza 
acordarea, în condiţiile 
legii, a unui termen de 
graţie sau/şi stabilirea unor 
termene de plată eşalonată 
a obligaţiei respective. 
(2) În cazurile în care 
obligaţia de plată este 
stabilită prin hotărâre 
judecătorească definitivă şi 
irevocabilă, instituţia 
debitoare poate solicita 
instanţei care a dat această 
hotărâre luarea măsurilor 
prevăzute la alin. (1), care 
se aplică în mod 
corespunzător. 
(3) Dacă obligaţia de plată 
este stabilită printr-un titlu 
executoriu, altul decât o 
hotărâre judecătorească, 
cererea formulată potrivit 
alin. (1) se soluţionează de 
către instanţa de executare 
competentă. 
(4) Instanţa sesizată 
potrivit                   alin. 
(1),  (2) sau (3), la cererea 
instituţiei debitoare, prin 
încheiere executorie, când 
este cazul, va putea 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

irevocabilă a cererii privind 
acordarea 
termenului/termenelor de 
plată a sumei datorate. 
Suspendarea se dispune fără 
plata unei cauţiuni. 
Încheierea poate fi atacată cu 
recurs, în mod separat. 

suspenda începerea ori 
continuarea executării silite 
până la soluţionarea prin 
hotărâre definitivă şi 
irevocabilă a cererii privind 
acordarea 
termenului/termenelor de 
plată a sumei datorate. 
Suspendarea se dispune 
fără plata unei cauţiuni. 
Încheierea poate fi atacată 
cu recurs, în mod separat. 

 
(5) În cazuri urgente, 

instanţa prevăzută la alin. 
(4), la cererea instituţiei 
debitoare, poate dispune, 
prin încheiere şi fără citarea 
părţilor, suspendarea 
provizorie a executării până 
la soluţionarea cererii de 
suspendare formulate potrivit  
alin. (4). Suspendarea se 
dispune fără plata unei 
cauţiuni. Încheierea nu este 
supusă niciunei căi de atac. 
 
(6) Cererile introduse 

potrivit               alin. (l)-(5) 
sunt scutite de taxa judiciară 
de timbru şi se judecă cu 
precădere. Hotărârea dată în 
cauzele prevăzute la  
alin. (l)-(3) poate fi atacată 
numai cu recurs. 
 
 
 
 

(5) În cazuri urgente, 
instanţa prevăzută la alin. 
(4), la cererea instituţiei 
debitoare, poate dispune, 
prin încheiere şi fără 
citarea părţilor, 
suspendarea provizorie a 
executării până la 
soluţionarea cererii de 
suspendare formulate 
potrivit                alin. (4). 
Suspendarea se dispune 
fără plata unei cauţiuni. 
Încheierea nu este supusă 
niciunei căi de atac. 
(6) Cererile introduse 
potrivit               alin. (l)-
(5) sunt scutite de taxa 
judiciară de timbru şi se 
judecă cu precădere. 
Hotărârea dată în cauzele 
prevăzute la  
alin. (l)-(3) poate fi 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 7. - Dispoziţiile 
prezentei ordonanţe se aplică 
în mod corespunzător şi 
executării obligaţiilor de 
plată stabilite, prin titluri 
executorii, în sarcina 
autorităţilor administrative 
autonome." 
 

atacată numai cu recurs. 
Art. 7. - Cererile, 
indiferent de natura lor, 
formulate de instituţiile şi 
autorităţile publice în 
cadrul procedurii de 
executare silită a 
creanţelor stabilite prin 
titluri executorii în 
sarcina acestora sunt 
scutite de plata taxelor de 
timbru, timbru judiciar şi 
a sumelor stabilite cu 
titlu de cauţiune. 
Art. 8. - Dispoziţiile 
prezentei ordonanţe se 
aplică în mod 
corespunzător şi executării 
obligaţiilor de plată 
stabilite, prin titluri 
executorii, în sarcina 
autorităţilor administrative 
autonome." 
 
Autor: Comisia economică.

 
18. Art. V. - Dispoziţiile 

Ordonanţei Guvernului nr. 
22/2002, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 
288/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi cu completările 
aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se 

 Art. V. - Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

aplică şi cauzelor în curs de 
judecată ori de executare 
silită. 

 
19. Art. VI. - Dispoziţiile art. I 

din prezenta ordonanţă de 
urgenţă sunt aplicabile 
valorificării, prin 
modalităţile prevăzute la art. 
12     alin. (1) lit. f)  şi g) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/1998, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
creanţelor proprii rezultate 
din activitatea A.V.A.S., 
născute după intrarea în 
vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
 

 Art. VI. - Nemodificat.  

20. Art. VII - (1) Se autorizează 
Ministerul Finanţelor Publice 
să introducă modificările ce 
decurg din aplicarea 
prevederilor art. II din 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă în structura bugetului 
de stat şi în anexele la acesta, 
la propunerea ordonatorilor 
principali de credite, pe baza 
protocolului de  
predare-preluare. 
(2) Protocolul de predare-

preluare se încheie în termen 

 Art. VII  - Nemodificat.  

 17 
 
 



Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

de 5 zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi 
cuprinde prevederile 
bugetare, execuţia bugetară 
până la data încheierii 
acestuia, posturile şi  
patrimoniul aferent, precum 
şi celelalte drepturi şi 
obligaţii. 
(3) Modificările în execuţia 

bugetului de stat ce decurg 
din aplicarea prevederilor 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă se efectuează pe baza 
protocolului de  
predare-preluare prevăzut la 
alin.(2) şi a instrucţiunilor 
comunicate de Ministerul 
Finanţelor Publice 
ordonatorilor principali de 
credite. 

 
21. Art. VIII. - Pentru finanţarea 

cheltuielilor legate de 
reprezentarea în procedurile 
judiciare prevăzute de 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă şi pentru 
reprezentarea în faţa Curţii 
de Arbitraj Internaţională a 
Centrului Internaţional 
pentru Reglementarea 
Diferendelor relative la 

 Art. VIII. - Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

Motivare 

Investiţii, A.V.A.S. poate 
beneficia de sume repartizate 
din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului, în condiţiile 
legii. Aceste sume au 
destinaţie specială în 
condiţiile prevederilor art. 
452 alin. (2) lit. a) din Codul 
de procedură civilă şi nu pot 
fi urmărite silit pentru 
obligaţiile de plată ale 
A.V.A.S., stabilite prin titluri 
executorii. 
 

22. Art. IX. - La data intrării în 
vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, poziţia 
3 din anexa nr. 1 la  
Legea                 nr. 329/2009 
privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor 
publice, susţinerea mediului 
de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul 
Monetar   Internaţional, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se abrogă. 

 
 

 Art. IX .- Nemodificat.  
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Anexa 2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE: 
 

Nr. 
crt. 

Acte normative modificate 
prin  

OUG 4/2011 

Text OUG nr.4/2011 Text Senat Comisia economică  
  (autor amendament) 

1 Art. 15 
 
(3) Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Autorităţii de 
Valorificare a Activelor 
Statului şi bugetele de 
venituri şi cheltuieli privind 
activitatea de privatizare ale 
instituţiilor publice 
implicate se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului 
iniţiată de ordonatorul 
principal de credite, cu 
avizul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor şi al 
Ministerului Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de 
Şanse. 

 

 
Art. III. - Alineatul (3) al 
articolului 15 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
37/2008 privind reglementarea 
unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 276 din                 8 
aprilie 2008, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 
275/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Bugetele de venituri şi 
cheltuieli privind activitatea de 
privatizare ale instituţiilor 
publice implicate se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, cu 
avizul Ministerului Finanţelor 
Publice."

 
 
 

Nemodificat 

 
Articolul III se modifică şi va avea 
următorul cuprins:   
 
,,Art. III. – Alineatul (3) al articolului 
15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare 
în domeniul bugetar, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 276 din                 8 aprilie 2008, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 
275/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„(3) Bugetele de venituri şi cheltuieli 
privind activitatea de privatizare ale 
instituţiilor şi autorităţilor publice 
implicate se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, cu avizul Ministerului 
Finanţelor Publice."
 
 

Autor: Comisia economică 
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