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RAPORT   SUPLIMENTAR   

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 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 
(PL x 331/31.05.2004) 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările 
intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003,  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 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, trimis cu 
adresa nr. PL-x 331/31.05.2004. 

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 mai 2004. 
La şedinţa în plen a Camerei Deputaţilor din data 24.06.2004 s-a hotărât  retransmiterea raportului la Comisie pentru 

un raport suplimentar, având în vedere apariţia unor aspecte noi de care au fost aduse la cunoştinţa Comisiei ulterior. 
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       Proiectul de Lege, în raport de obiectul şi conţinutul său, face parte din categoria legilor ordinare.  
 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat acest proiect de 

Lege în şedinţa din data de 15 iunie 2004 şi reexamenat în şedinţa din data de 29 iunie  2004. 
La lucrări, au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 membri ai Comisiei. 

 Pentru acest proiect de lege, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera 
Deputaţilor este cameră decizională. 
          La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
                    - Avizul nr. 660/16.04.2004 al Consiliului Legislativ; 

         - Avizul nr. 350/01.06.2004 al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 
         -Avizul nr. 331/31.05.2004 al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 

La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: 

          - Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul vicepreşedinte Dumitriu Victor; 
          -  Ministerului Finanţelor Publice: doamna Ianda Elena-director general adjunct, doamna Lucica Diaconescu-

şef serviciu, doamna Silvia Pătrăşcoiu-şef serviciu şi domnul George Drăghici. 
Proiectul de lege prevede unele măsuri privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, 

denumirea instituţiei schimbându-se în Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituţie în cadrul căreia se 
preiau şi drepturile, obligaţiile şi atribuţiile Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, decurgând 
din actele normative în vigoare în domeniul privatizării, acorduri internaţionale sau alte acte încheiate de către aceasta, 
conform legii.  
           În urma rediscutării, Comisia propune, cu 29 voturi pentru, ca proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 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, să fie 
supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, cu amendamentul  prezentat în anexă.  
 

 
 

  



I. Amendament admis 
 

Nr. 
crt. 

                         

            Text iniţial  
 

Text propus de Comisie 
Autorul amedamentului 

 

 

Motivarea 
propunerii   amendamentelor 
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1.  

 
 
 

1. La articolul 13, după punctul 8 se 
introduce un punct nou 81 cu următorul 
cuprins: 
 
Art.13.  
 
"81. Art.25 se completează cu un nou 
alineat (3) care va avea următorul 
cuprins: 
(3) Conturile bancare ale AVAS sunt 
supuse prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a  Guvernului nr. 22/2002 
privind executarea obligaţiilor de plată 
ale instituţiilor publice stabilite prin 
titluri executorii."        
  
Autor: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu 
- grupul parlamentar PSD 
 

În scopul evitării executării silite prin poprire a conturilor 
bancare ale AVAS, OUG nr.22/2002 privind executarea 
obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin 
titluri executorii a instituit, prin art.1, principiul executării 
de bunăvoie a acestor titluri din conturile deschise la 
trezoreria statului. 
Pentru efectuarea de bunăvoie a plăţilor sumelor datorate în 
baza titlurilor executorii, conducătorii instituţiilor publice 
(în calitate de ordonatori de credite) au obligaţia să dispună 
toate măsurile ce se impun pentru asigurarea în conturile 
deschise la trezoreria statului a sumelor necesare şi datorate 
prin titlurile executorii. 
Încălcarea obligaţiei de a lua aceste măsuri atrage 
răspunderea conducătorului instituţiei publice. 
Regimul juridic al conturilor instituţiilor publice, deschise la 
trezorerie (conf.Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului 
nr.22/2002) ar putea fi extins şi asupra  conturilor bancare 
ale AVAS pentru a se evita executarea silită a acestora. 
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   PREŞEDINTE,  
  Dan Radu Ruşanu     

                                                                SECRETAR,                                                 
                                                                    Iuliu Vida                                   
 

                                                                                        Consilier parlamentar, 

  



                                                                                                           
Doina Leonte
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 reformă şi privatizare 

 
 
 
 
C ă t r e, 

     BIROUL  PERMANENT  AL 
     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 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, trimis cu adresa nr. 

PL-x 331/31.05.2004, Camera Deputaţilor fiind Camera decizională. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Dan Radu RUŞANU 
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