
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
    Comisia pentru politică economică, 
             reformă şi privatizare  

                             Bucureşti,  26.03.2013
                             Nr. 21/69 
                             PLx 87/2013 

 

                                                                   AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor 
măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, 

precum și modificarea unor acte normative 
 
 
               În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost 
sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor 
măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și 
modificarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PLx 87 din 18 martie 2013, 
înregistrată sub nr. 21/69 din 19 martie 2013.  

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 12 martie 2013. 

  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.  

  În conformitate cu prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din             
26 martie 2013. 

     Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa               
nr. 54 din 29 ianuarie 2013 şi adresa Consiliului Concurenţei cu nr. 1054 din                
29 ianuarie 2013 prin care se apreciază că măsura prevăzută la                
alineatul (6) al articolului 7 din proiectul de lege nu implică elemente de ajutor social. 

     În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu un amendament admis, care este 
redat în Anexă.  

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

 
                 PREŞEDINTE                          SECRETAR    
                Mihai TUDOSE                                                                  Cornel ITU 
 
 
                   Consilier parlamentar 
                          Anca Chiser 



Anexă 
 
 

AMENDAMENT ADMIS : 
 
  
 

Nr. 
crt. 

Text  OUG nr. 3/2013 Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  

 
Art. 9. ─ Alineatul (3) al articolului IX 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 68/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 
19 noiembrie 2012, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(1) Sumele disponibile rezultate din 
aplicarea prevederilor Legii nr. 36/2008 
privind unele măsuri pentru privatizarea 
Societăţii Comerciale ,,Automobile 
Craiova” ─ S.A. se virează Ministerului 
Finanţelor Publice ca vărsăminte din 
privatizare, în contul curent general al 
Trezoreriei Statului. 
 
 
 
 (2) Sumele prevăzute la alin. (1) 
reprezintă: 
 a) diferenţa rămasă din lichiditatea netă 
disponibilă, după deducerea:  
(i) necesarului de capital social în 
numerar la constituirea noii societăţi; şi a 

Nemodificat. - Articolul 9 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,Art. 9 – Articolul IX din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 778 din 19 noiembrie 2012, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 
  (1) Sumele disponibile rezultate din 
aplicarea prevederilor Legii nr. 36/2008 
privind unele măsuri pentru privatizarea 
Societăţii Comerciale „Automobile Craiova” 
─ S.A. se virează Ministerului Finanţelor 
Publice ca vărsăminte din privatizare, în 
contul curent general al Trezoreriei Statului, 
respectiv către noua societate rezultată în 
urma procesului de restructurare, cu titlu de 
aport suplimentar în numerar la capitalul 
social. 
  (2) Sumele prevăzute la alin. (1) reprezintă: 
   a) diferenţa rămasă din lichiditatea netă 
disponibilă, după deducerea: (i) necesarului 
estimat de capital social în numerar la 
constituirea noii societăţi; şi a (ii) rezervei de 
restructurare estimate de părţi, conform 

Modificarea este necesară 
întrucât suma din rezerva 
de restructurare, rămasă 
în contul dedicat, după 
încheierea procesului de 
restructurare şi 
certificarea costurilor 
totale ale restructurării şi 
aprobarea acestora de 
către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor 
Statului (A.A.A.S.) se 
varsă în contul societăţii 
S.C. Active Conexe S.A. 
cu titlul de aport în 
numerar la capitalul 
social al acestei societăţi, 
în schimbul căruia vor fi 
emise noi acţiuni către 
A.A.A.S. 
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Nr. 
crt. 

Text  OUG nr. 3/2013 Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
(ii) rezervei de restructurare estimate de 
părţi, conform contractului de 
vânzare-cumpărare de acţiuni; 
 b) suma din rezerva de restructurare, 
rămasă în contul dedicat, după încheierea 
procesului de restructurare şi certificarea 
costurilor totale ale restructurării şi 
aprobarea acestora de către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului. 
 
              (Text O.U.G. 68/2012) 
 
,,(3) Suma prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
virează în termen de 5 zile de la semnarea 
actului adiţional la contractul de 
vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat 
între Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului, în calitate de vânzător, 
şi «Ford Motor Company», în calitate de 
cumpărător, iar suma prevăzută la 
alin. (2) lit. b) se virează după 
certificarea costurilor totale ale 
restructurării şi aprobarea de către 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului, conform prevederilor 
contractului de vânzare-cumpărare de 
acţiuni, în termen de 180 de zile de la data 
preluării de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului a 
pachetului de acţiuni la noua societate. 
Termenii «lichiditatea netă disponibilă», 
«rezerva de restructurare», «procesul de 
restructurare» şi «noua societate» vor 
avea înţelesul stabilit prin contractul de 
vânzare-cumpărare de acţiuni.” 

contractului de vânzare-cumpărare de 
acţiuni; 
 
 b) suma din rezerva de restructurare, 
rămasă în contul dedicat, după încheierea 
procesului de restructurare şi certificarea 
costurilor totale ale restructurării şi 
aprobarea acestora de către Autoritatea 
pentru Administrarea Activelor Statului. 
 
 
 
   (3) Suma prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
virează în contul curent general al 
Trezoreriei Statului în termen de 5 zile de la 
semnarea actului adiţional la contractul de 
vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului, în calitate de vânzător, şi «Ford Motor 
Company», în calitate de cumpărător. După 
certificarea costurilor totale ale restructurării şi 
aprobarea de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, conform 
prevederilor contractului de vânzare-cumpărare 
de acţiuni, suma prevăzută la alin. (2) lit. b) 
se virează către societatea rezultată din 
restructurare, cu titlu de aport suplimentar 
în numerar al Autorităţii pentru 
Administrarea Activelor Statului la capitalul 
social, în schimbul căruia vor fi emise noi 
acţiuni către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, în termen 
de 180 de zile de la data preluării de către 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului a pachetului de acţiuni la noua 
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Nr. 
crt. 

Text  OUG nr. 3/2013 Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 societate. Termenii «lichiditatea netă 

disponibilă», «rezerva de restructurare», 
«procesul de restructurare» şi «noua societate» 
vor avea înţelesul stabilit prin contractul de 
vânzare-cumpărare de acţiuni.” 
 
     Autor: deputat  Laurenţiu Ţigăeru Roşca 
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