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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

PLx nr.693/2015 
AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale de Administrare a Bunurilor Sechestrate și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, 

Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, 

proiectul de lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 

Administrare a Bunurilor Sechestrate și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative (PLx nr.693/2015). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înființarea, organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Sechestrate, instituţie publică de interes național 

cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției, aceasta urmând a fi desemnată drept 

oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 

decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre 

în domeniul urmăririi şi identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor 

bunuri având legătura cu infracţiunile, precum și oficiu naţional pentru gestionarea bunurilor 

îngheţate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor 

săvârșite în Uniunea Europeană. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, 

conform avizului nr. 588/05.06.2015. 

Senatul a respins proiectul de lege în ședința din data de 13.10.2015. 

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 

fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit. h) și j) din Constituția României, republicată, iar în 

aplicarea dispozițiilor art.75 alin. (1) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților 

este Cameră decizională. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul de lege şi au 

hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a acestuia. 
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