
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ          
       ECONOMICĂ, REFORMĂ 
             ŞI PRIVATIZARE 
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                     Nr. 21/171 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2008 privind 
preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante  

aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere, în 
fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2008 
privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante 
aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, trimis cu 
adresa nr. PL-x 600 din  8 octombrie 2008, înregistrată sub nr. 21/171 din  10 octombrie  2008. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 29  septembrie 2008. 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr.558 din 13 mai 2008, 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. 31/960 din 27 ianuarie 2009. 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare preluarea de către Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale 



subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, în vederea valorificării acestora şi virării sumelor obţinute 
la bugetul de stat. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 3 martie 2009. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului: domnul Andi Petrişor Gain - vicepreşedinte şi doamna Cristiana Gocei  - director general.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative, din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au fost prezenţi toţi deputaţii.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
                                                                                                                                                                              
           

 
                            PREŞEDINTE                                                                              SECRETAR 
                           Mihai TUDOSE                                                                                           Cătălin CHERECHEŞ  
                                           
          
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
Consilier  parlamentar: 
Graziella  Segărceanu 
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ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE: 

 
Nr. 
crt. 

Text OUG nr.64/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

1.  LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2008 

privind preluarea de către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului 

a unor creanţe comerciale restante 
aflate în administrarea unităţilor 

teritoriale subordonate Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat 

Nemodificat. 
 

 

2.  ARTICOL UNIC.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.64 din 21 mai 2008 privind 
preluarea de către Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului a unor 
creanţe comerciale restante aflate în 
administrarea unităţilor teritoriale 
subordonate Administraţiei Naţionale 
a Rezervelor de Stat, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.398 din 27 mai 2008, cu 
următoarele modificări şi completări: 

 

Nemodificat. 
 

 

3. Ordonanţă de urgenţă privind 
preluarea de către Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului a 
unor creanţe comerciale restante 
aflate în administrarea unităţilor 

teritoriale subordonate 
Administraţiei Naţionale a 

Rezervelor de Stat 
 

Nemodificat. 
 

Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.64/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

4.  
 
 
Art. 1 - (1) Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului, 
denumită în continuare A.V.A.S., 
preia fără plată, prin protocol, de la 
unităţile teritoriale subordonate 
Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat, denumită în 
continuare A.N.R.S., creanţele 
comerciale şi accesoriile acestora 
deţinute de aceasta din urmă la 
diferiţi debitori. 

1. La articolul 1, alineatul (2) 
va avea următorul cuprins:  

Art. 1 - (1)  Nemodificat. 

 
  (2) Lista creanţelor comerciale 
deţinute de A.N.R.S. asupra unor 
societăţi comerciale debitoare ce 
urmează a fi preluate de A.V.A.S. se 
va stabili prin hotărâre a Guvernului. 
 
 
 
 
 
 
 (3) Sumele ce fac obiectul preluării 
conform alin. (1) sunt cele din 
evidenţa contabilă a unităţilor 
teritoriale subordonate 
Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat, neachitate la data 
încheierii protocolului de predare-
primire. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 „(2) Lista creanţelor comerciale 
deţinute de A.N.R.S. asupra unor 
societăţi comerciale debitoare ce 
urmează a fi preluate de A.V.A.S., 
inclusiv cuantumul creanţelor, este 
prevăzută în anexa la prezenta 
ordonanţă de urgenţă.” 

 
 
 

(3)  Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 

1. La articolul 1, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins:  

Art. 1 - (1)  Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „(2) Lista creanţelor comerciale 
deţinute de A.N.R.S. asupra unor 
societăţi comerciale debitoare ce 
urmează a fi preluate de A.V.A.S., 
inclusiv cuantumul creanţelor, este 
prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă 
de urgenţă.” 
 

    Autor: Comisia economică 
 
 

(3) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.64/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

 (4) Valorificarea creanţelor 
comerciale şi a accesoriilor acestora 
preluate de A.V.A.S. se face prin 
metodele reglementate de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 
privind valorificarea unor active ale 
statului, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi de 
Legea  nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, cu 
modificările ulterioare, în temeiul 
titlurilor de creanţă şi/sau al titlurilor 
executorii aferente, urmărindu-se 
încasarea acestora la o valoare cât 
mai apropiată de valoarea înscrisă în 
protocol.

 

(4)  Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 

(4)  Nemodificat. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Art. 2 - (1) Unităţile teritoriale 
subordonate A.N.R.S. garantează 
existenţa valabilă a creanţelor 
preluate şi a accesoriilor acestora, 
precum şi legalitatea titlurilor de 
creanţă şi a titlurilor executorii 
aferente. Titlurile de creanţă aferente 
creanţelor comerciale preluate de 
către A.V.A.S. constituie titluri 
executorii.
 (2) Pentru litigiile existente şi actele 
de executare silită în derulare, 
A.V.A.S. se subrogă în toate 
drepturile şi obligaţiile unităţilor 
teritoriale subordonate A.N.R.S., 
actele îndeplinite anterior rămânând 
valabile. 
 

Art. 2 - Nemodificat. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Art. 2 - Nemodificat. 
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https://dias2.cdep.ro/exchange/gratiela.segarceanu/Inbox/Ordonanta 64.EML/OUG 64 din 2008.doc/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00060291.htm
https://dias2.cdep.ro/exchange/gratiela.segarceanu/Inbox/Ordonanta 64.EML/OUG 64 din 2008.doc/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092148.htm


Nr. 
crt. 

Text OUG nr.64/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

   (3) Unităţile teritoriale 
subordonate A.N.R.S. vor notifica 
debitorilor preluarea de către 
A.V.A.S. a creanţelor prevăzute la 
art. 1 alin. (1), prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de 
primire.
 

 
 
 

   Art. 3 - Pentru debitorii aflaţi în 
stare de insolvenţă, preluarea de 
către A.V.A.S. a creanţelor, a 
accesoriilor şi a rangului acestora, 
astfel cum se prevede la art. 1 alin. 
(1), se face prin protocol, A.V.A.S. 
subrogându-se în toate drepturile 
principale şi accesorii ale A.N.R.S., 
cu păstrarea rangului de prioritate 
înscris conform legii.

 
 

Art. 3 - Nemodificat. 
 

Art. 3 - Nemodificat. 
 

 6. 

7. Art. 4 - (1) Creanţele comerciale 
preluate se vor înregistra în 
contabilitatea A.V.A.S. la valoarea 
înscrisă în protocolul de predare-
primire încheiat între A.N.R.S. şi 
A.V.A.S.
  (2) Unităţile teritoriale subordonate 
vor scădea din evidenţele financiar-
contabile creanţele predate la 
valoarea înscrisă în protocolul de 
predare-primire.
 
 
 
 

Art. 4 - Nemodificat. 
 
 
 
 
 

 

Art. 4 - Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.64/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

8. Art. 5 - Sumele încasate de A.V.A.S. 
în urma valorificării creanţelor 
comerciale preluate potrivit 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
constituie venituri care se virează la 
bugetul de stat, după scăderea 
cheltuielilor ocazionate de procesul 
de recuperare.

Art. 5 - Nemodificat. 
 
 
 
 
 

 

Art. 5 - Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9.  
 
 

       
- 

2. După articolul 5 se introduc 
un articol nou, art.6, şi anexa, cu 
următorul cuprins: 
 
„Art.6.- Anexa face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă 
de urgenţă. 

2. După articolul 5 se 
introduce anexa care face parte 
integrantă din prezenta lege. 
   
,,Art.6. – Se elimină. 
 

Autor: Comisia economică 
 

. 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

10.  
 
 
 
 

- 

                                           
                                            Anexă    
 
                                                                

L I S T A  
creanţelor comerciale restante aflate 

în administrarea unităţilor 
teritoriale subordonate 

Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat şi care se preiau 
de Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului 
(se regăseşte la pag. 8 din prezentul 

raport) 

                  
                           ANEXĂ          

 (Anexă la Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 64/2008)

L I S T A  
creanţelor comerciale restante 

aflate în administrarea unităţilor 
teritoriale subordonate 

Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat şi care se 
preiau de Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului 
(se regăseşte la pag. 9 din 

prezentul raport) 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Anexă 

L I S T A  
creanţelor comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de 

Stat şi care se preiau de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
 
 

Denumirea Sediul 
(localitatea/judeţul) 

Numărul de ordine în 
registrul comerţului 

Codul unic de 
înregistrare 

Cuantumul 
creanţelor 

-lei- 
Unitatea teritorială 
(localitatea/judeţul) 

S.C. „ACET”- S.A. Tulcea, judeţul Tulcea J36/431/1998 2369218 1.064.920,69 515 
Bucureşti 

S.C. „ADICOM 2A”-S.R.L. Bucureşti J40/9909/1994 5719997 22.622,50 515 
Bucureşti 

S.C. „AGROMEC BĂRĂGANUL”-
S.A. 

Bărăganul, 
judeţul Brăila 

J9/1459/1994 7239324 393.419,88 310 
Barcea/judeţul Galaţi 

S.C. „AGROSERV EXIM”-S.R.L. Bucureşti J40/3331/1998 10422932 289.798,30 370 
Ioneşti/judeţul Vâlcea 

S.C. T.F. „CONSULTING & 
MANAGEMENT & COMERŢ” - 
S.R.L. 

Bucureşti J40/4193/2003 15320500 1.334.577,94 515 
Bucureşti 

S.C. „COMSUIN ULMENI” - S.A. Olteniţa, judeţul Călăraşi J51/80/1991 1924220 11.154.103,81 515 
Bucureşti 

S.C. COMTOM TOMESTI-S.A. Tomeşti, judeţul Iaşi J22/1618/1991 1954647 8.233.652,95 515 
Bucureşti  

S.C. „DUCOMY”- S.R.L. Craiova, judeţul Dolj J16/93/1994 5275215 1.218.258,83 345 
Sibiu/judeţul Sibiu 

360 
Curtea de Argeş/judeţul 

Argeş 
S.C. „GALFIRTEX” -S.A. Galaţi, judeţul Galaţi J17/74/1991 1643179 34.984,18 350 

Popeşti Leordeni/judeţul 
Ilfov 

S.C. „MORARUL” -S.R.L. Flămânzi,judeţul 
Botoşani 

J7/406/1993 4955302 111.694,00 315 
Bucecea/judeţul Botoşani 

S.C. „PRODITERM” -S.A. Bistriţa, judeţul Bistriţa-
Năsăud 

J6/273/1998 7216908 619.397,62 515 
Bucureşti 

S.C. „SIDERMET”- S.A. Călan,judeţul Hunedoara J20/50/1991 2141936 12.001.253,16 515 
Bucureşti 

S.C. ”SAL IND”- S.A. Bucureşti J40/3028/1995 6824214 194.758,20 370 
Ioneşti/judeţul Vâlcea” 
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                                                                                                                                                                                                     ANEXĂ 

(Anexă la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2008) 
 

L I S T A  
creanţelor comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de 

Stat şi care se preiau de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
 

Denumirea Sediul 
(localitatea/judeţul) 

Numărul de ordine în 
registrul comerţului 

Codul unic de 
înregistrare 

Cuantumul 
creanţelor 

-lei- 
Unitatea teritorială 
(localitatea/judeţul) 

Societatea comercială „Acet”- S.A. Tulcea, judeţul Tulcea J36/431/1998 2369218 1.064.920,69 515 
Bucureşti 

Societatea comercială „Adicom 
2A”-S.R.L. 

Bucureşti J40/9909/1994 5719997 22.622,50 515 
Bucureşti 

Societatea comercială „Agromec 
Bărăganul”-S.A. 

Bărăganul, 
judeţul Brăila 

J9/1459/1994 7239324 393.419,88 310 
Barcea/judeţul Galaţi 

Societatea comercială. „Agroserv 
Exim”-S.R.L. 

Bucureşti J40/3331/1998 10422932 289.798,30 370 
Ioneşti/judeţul Vâlcea 

Societatea comercială T.F. 
„Consulting & Management & 
Comerţ” - S.R.L. 

Bucureşti J40/4193/2003 15320500 1.334.577,94 515 
Bucureşti 

Societatea comercială „Comsuin 
Ulmeni” - S.A. 

Olteniţa, judeţul Călăraşi J51/80/1991 1924220 11.154.103,81 515 
Bucureşti 

Societatea comercială  Comtom 
Tomesti-S.A. 

Tomeşti, judeţul Iaşi J22/1618/1991 1954647 8.233.652,95 515 
Bucureşti  

Societatea comercială „Ducomy”- 
S.R.L. 

Craiova, judeţul Dolj J16/93/1994 5275215 1.218.258,83 345 
Sibiu/judeţul Sibiu 

360 
Curtea de Argeş/judeţul 

Argeş 
Societatea comercială „Galfirtex” -
S.A. 

Galaţi, judeţul Galaţi J17/74/1991 1643179 34.984,18 350 
Popeşti Leordeni/judeţul 

Ilfov 
Societatea comercială „Morarul” -
S.R.L. 

Flămânzi,judeţul 
Botoşani 

J7/406/1993 4955302 111.694,00 315 
Bucecea/judeţul Botoşani 

Societatea comercială „Proditerm” 
-S.A. 

Bistriţa, judeţul Bistriţa-
Năsăud 

J6/273/1998 7216908 619.397,62 515 
Bucureşti 

Societatea comercială „Sidermet”- 
S.A. 

Călan,judeţul Hunedoara J20/50/1991 2141936 12.001.253,16 515 
Bucureşti 

Societatea comercială ”Sal Ind”- 
S.A. 

Bucureşti J40/3028/1995 6824214 194.758,20 370 
Ioneşti/judeţul Vâlcea” 

 



 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

    COMISIA PENTRU POLITICĂ   
       ECONOMICĂ, REFORMĂ 
             ŞI PRIVATIZARE 

                                               Bucureşti,  03.03.2009 
                                               Nr. 21/171 
                                               PL-x 600  

 
 

          BIROUL  PERMANENT   
AL 

         CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea 
unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, trimis, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL-x 600 din 8 octombrie 2008, 
înregistrată sub nr. 21/171 din 10 octombrie 2008, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională.  

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

 
 
 

 
 

        PREŞEDINTE 
             Mihai TUDOSE 
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