
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind stabilirea unor măsuri temporare pentru 

funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a 

Comisiei Naţionale a Valorilor  Mobiliare 

  

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Art. 1. – (1) Executarea obligaţiilor de plată ale Autorităţii 

pentru Valorificarea Activelor Statului se asigură din veniturile 

bugetului de venituri şi cheltuieli aferente activităţii de privatizare şi de 

valorificare a activelor statului, indiferent de izvorul acestora. 

    (2)  Sumele repartizate de la bugetul de stat Autorităţii 

pentru Valorificarea Activelor Statului pentru plata cheltuielilor de 

personal, a celor aferente funcţionării Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului şi a celor pentru reprezentarea României în faţa Curţii 

de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru 

Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii nu pot fi supuse 

executării silite. 
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    (3)  Sumele aferente obligaţiilor de plată corespunzătoare 

categoriilor de cheltuieli prevăzute la alin. (2), executate din bugetul 

prevăzut la alin. (1), se reîntregesc de către Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului din sumele alocate de la bugetul de stat 

cu această destinaţie. 

 

Art. 2. – (1) Executarea obligaţiilor de plată ale Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) decurgând din creanţe 

stabilite prin titluri executorii se asigură doar din sumele ce depăşesc 

5.000.000 lei, reprezentând media lunară a veniturilor încasate la bugetul 

C.N.V.M. 

(2) Sumele stabilite prin bugetul  C.N.V.M. pentru acoperirea 

cheltuielilor de organizare şi funcţionare, inclusiv a celor de personal, nu 

vor putea fi supuse executării silite. 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 C.N.V.M., 

stabilite prin titluri executorii. 

(3) Acţiunile în justiţie, indiferent de natura lor, precum şi căile 

de atac exercitate de C.N.V.M. în legătură cu actele de justiţie incidente 

procedurii de executare silită a creanţelor stabilite prin titluri executorii 

în sarcina acesteia sunt scutite de plata taxelor de timbru, timbru 

judiciar, orice alte taxe, precum şi a sumelor stabilite cu titlu de 

cauţiune. 

 

Art. 3. – Dispoziţiile prezentei legi se aplică până la data de 31 

decembrie 2013. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 24 mai 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Ioan  Oltean 


