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finanţe şi bănci

Bucureşti 06.03.2000
Nr.XVIII/2/958

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri
premărgătoare privatizării băncilor, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu
adresa Biroului Permanent nr. 427 din 28.12.1998.

Dan Constantinescu
PREŞEDINTE
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Parlamentul României
Prezentul raport înlocuieşte raportul difuzat
anterior, înregistrat cu nr.958 din 22.09.1999

Bucureşti 06.03.2000
Nr. 958

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/1998
privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri
premărgătoare privatizării băncilor, în şedinţa din 01 martie 2000, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu
următoarele amendamente:
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Nr.
crt.
1.

2.

3.

Articolul
(textul iniţial)
Art.1
“Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul
juridic pentru valorificarea unor active ale
băncilor la care statul este acţionar majoritar, în
vederea pregătirii acestora pentru începerea
procedurilor de privatizare, în scopul creşterii
gradului de solvabilitate, credibilităţii interne şi
externe, precum şi al accelerării procedurilor de
recuperare a debitelor restante”

Art.2 alin.(1) lit.b)
“(1)Activele bancare supuse valorificării în
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă
cuprind:
b) bunuri imobile şi mobile, intrate în patrimoniul
băncilor ca urmare a unei proceduri de
executare silită”.
Art.2 alin.(2)
“(2) Activele bancare supuse valorificării vor
fi identificate şi selectate de băncile la care
statul este acţionar majoritar, cu avizul
Comitetului de coordonare a restructurării,

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie
ordonanţă
de
urgenţă
“Prezenta
stabileşte
cadrul
juridic
pentru
valorificarea unor active ale băncilor la
care statul este acţionar majoritar, în
vederea pregătirii acestora pentru
începerea procedurii de privatizare, în
scopul creşterii gradului de solvabilitate
şi al credibilităţii interne şi externe sau
reglementării problemelor de natură
financiară
ale
acestora
pentru
menţinerea
viabilităţii
sistemului
precum
şi
accelerarea
bancar,
procedurilor de recuperare a creanţelor
cesionate”

Motivare
Se are în vedere o definire mai
clară a materiei pe care o
tratează prezentul proiect de
Lege.
Textul a fost
Ordonanţa
nr.54/1999.

preluat din
Guvernului

Pentru respectarea corectă din
Activele
bancare
supuse punct de vedere juridic.
“(1)
valorificării potrivit prezentei ordonanţe
de urgenţă cuprind:
Textul a fost preluat din
b) bunurile imobile şi mobile, intrate în Ordonanţa
Guvernului
patrimoniul băncilor ca urmare a nr.54/1999.
procedurilor de executare silită”.
Modificarea are în vedere
“(2) Fac obiectul valorificării, potrivit definirea mai exactă a activelor
prezentei ordonaţe de urgenţă, activele care fac obiectul valorificării
bancare prevăzute la art.2 alin.(1), potrivit prevederilor prezentei
existente în sold la data prevăzută în ordonanţe de urgenţă.
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Nr.
crt.

4.

5.

Articolul
Amendamentul propus (autorul)
Motivare
(textul iniţial)
Textul adoptat de comisie
înfiinţat conform art.19, precum şi cu rezerva actul
normativ
privitor
la
generală de risc de credit corespunzătoare restructurarea băncii la care statul Textul a fost preluat din
Ordonanţa
Guvernului
valorii creditelor transferate”.
este acţionar majoritar”.
nr.54/1999 şi modificat aşa cum
Autor: Deputat Constantin Teculescu, se prezintă ca amendament.
Grup Parlamentar PDSR
Pentru precizarea exactă a
Art.2 alin.(3)
“(3) Vor fi preluate numai active bancare “(3)
Activele
bancare
supuse activelor bancare care fac
neperformante, existente în sold la data valorificării vor fi identificate şi obiectul valorificării.
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de selectate de băncile la care statul este
urgenţă”.
acţionar
majoritar,
cu
avizul Textul a fost preluat din
Comitetului
de
coordonare
a Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.64/1999.
restructurării”.
Art.2 alin.(4) nou

“(4) Sumele obţinute de către agenţie
din valorificarea activelor bancare
preluate de agenţie au ca destinaţie
restituirea
creditelor
contractate
2
conform art.5 alin.(2) lit.a), inclusiv
plata dobânzilor şi a comisioanelor
aferente
acestora,
acoperirea
cheltuielilor de funcţionare şi operare
a agenţiei prevăzute la art.52 alin.(2)
lit.c), precum şi cheltuielile de
administrare şi de valorificare a
activelor bancare preluate, iar
diferenţa se virează la bugetul
4

În
vederea
stabilirii
cu
exactitate
a
destinaţiilor
sumelor
rezultate
din
valorificarea activelor bancare.
Textul a fost
Ordonanţa
nr.54/1999.

preluat din
Guvernului

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie
statului".

Motivare

Autor: Deputat Dan Constantinescu,
Grup Parlamentar PNL
6.

7.

Se propune un text mai
cuprinzător cu trimitere exactă
asupra căror norme ale Băncii
Naţionale a României se referă
conţinutul.

Art.3 lit.b)
“b) creanţe neperformante – credite şi dobânzi
aferente, precum şi creanţele ataşate acestora
sau derivate din acestea, evidenţiate din
conturile din bilanţ, pe care băncile la care
statul este acţionar majoritar le au asupra unor
debitori, persoane fizice sau juridice, şi care,
conform normelor Băncii Naţionale a României,
sunt clasificate în categoriile “îndoielnic” sau
“pierdere”, precum şi elemente de activ
evidenţiate în conturi extrabilanţiere, conform
normelor în vigoare”.

“b) creanţe neperformante – credite şi
dobânzi aferente, şi creanţe ataşate
acestora, evidenţiate în conturile din
bilanţ, asupra unor debitori, persoane
fizice sau juridice, care conform
normelor Băncii Naţionale a României, Textul a fost preluat
Guvernului
sunt clasificate în categoria “îndoielnic” Ordonanţa
sau “pierdere”, precum şi creanţe 54/1999.
evidenţiate în conturi extrabilanţiere, în
baza prevederilor normelor Băncii
Naţionale a României referitoare la
utilizarea provizioanelor specifice de
risc şi a celor privind evidenţierea în
contabilitatea băncilor a creditelor şi a
dobânzilor aferente contractelor de
credit investite cu formulă executorie,
precum şi a bunurilor mobile şi
imobile dobândite ca urmare a
executării silite a creanţelor”.
Pentru claritatea textului.
Art.3 lit.c)
“c) valoarea nominală – valoarea înregistrată în “c) valoarea nominală – valoarea
evidenţele contabile ale băncii, conform activelor supuse valorificării, aşa cum
5

din
nr.

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)
legislaţiei în vigoare”

8.

Art.3 lit.e) nouă

9.

Art.3 lit.f) nouă

10.

Art.4
“În scopul aplicării prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Agenţia de
Valorificare a Activelor Bancare, denumită în
continuare agenţia, ca organ de specialitate al
administraţiei publice centrale în subordinea
Guvernului, cu personalitate juridică şi cu sediul
în Bucureşti”.

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie
a fost înregistrată în evidenţele contabile
ale băncii, conform legislaţiei în
vigoare”.
“e) valoarea realizabilă – valoarea
activelor estimată ţinând seama de
valoarea de piaţă a acestora şi de
costurile de administrare până la data
înstrăinării acestora”.
“f) bănci care înregistrează pierderi –
bănci care, potrivit bilanţului contabil
sau situaţiilor financiar-contabile
periodice, înregistrează pierderi –
determinate prin cumularea în
soldurile debitoare ale conturilor
“Profit şi pierdere” şi “Rezultatul
reportat” -, care reprezintă cel puţin
50% din valoarea totală a capitalurilor
proprii”.
Se reformulează textul şi se completează
cu 3 noi alineate astfel:
“(1) În scopul aplicării prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă se
înfiinţează Agenţia de Valorificare a
Activelor
Bancare,
denumită
în
continuare agenţie, ca organ de
specialitate al administraţiei publice
centrale, cu personalitate juridică, în
6

Motivare

În
vederea
completării
terminologiei de specialitate
utilizată în domeniu.
În vederea definirii termenilor
utilizaţi în domeniu şi în
conţinutul prezentului proiect
de Lege.

Precizările
referitoare
la
înfiinţarea,
organizarea
şi
funcţionarea agenţiei permit
exercitarea otpimă de către
agenţie a atribuţiilor sale
specifice.
Textul a fost
Ordonanţa de

preluat din
urgenţă a

Nr.
crt.

11.

Articolul
(textul iniţial)

Art.41 nou

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie
subordinea
Guvernului
şi
în
coordonarea directă a primuluiministru, având sediul în municipiul
Bucureşti.
(2) Organizarea şi funcţionarea
agenţiei se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului.
(3) Agenţia îşi va înceta activitatea
după 5 ani de la data intrării în
vigoare a hotărârii Guvernului privind
organizarea şi funcţionarea acesteia.
(4) Durata agenţiei va putea fi
prelungită o singură dată, prin
hotărâre a Guvernului, pentru motive
temeinice, pentru o perioadă de cel
mult 2 ani”.
După art.4 se introduc art.41 şi 42 cu
următorul cuprins:
(1) Supravegherea şi
“Art.41 îndrumarea activităţii agenţiei este
asigurată de un Consiliu de
Supraveghere şi Îndrumare, format
din 5 membri, în următoarea
componenţă:
a)
un
preşedinte,
care
este
reprezentant
al
Ministerului
Finanţelor;
7

Motivare
Guvernului nr.64/1999.

Textul a fost preluat din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.193/1999 şi
adoptat de Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci.

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Motivare
Textul adoptat de comisie
b) patru membri, respectiv câte un
reprezentant al Băncii Naţionale a
României,
Ministerului
Justiţiei,
Departamentului de Control al
Guvernului şi Agenţiei Române de
Dezvoltare.
(2)
Membrii
Consiliului
de
Supraveghere şi Îndrumare sunt
numiţi prin decizie a primuluiministru,
la
propunerea
conducătorilor instituţiilor prevăzute
la alin.(1).
(3) Pot fi membri ai Consiliului de
Supraveghere şi Îndrumare numai
persoanele care au studii superioare
economice sau juridice şi experienţă în
domeniul financiar-bancar, juridic,
managementul riscului, restructurarea
creditelor sau recuperarea datoriilor.
(4)
Membrii
Consiliului
de
Supraveghere şi Îndrumare nu pot fi
parlamentari şi le este interzis să
reprezinte, direct sau indirect, vreun
interes financiar, comercial sau de altă
natură care i-ar pune într-o poziţie în
care interesul lor personal ar intra în
conflict cu obligaţiile şi îndatoririle lor
8

Nr.
crt.

12.

Articolul
(textul iniţial)

Art.42 nou.

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie
faţă de agenţie.
(5) Revocarea din funcţie a oricărui
membru
al
Consiliului
de
Supraveghere şi Îndrumare se face de
către Primul-Ministru, caz în care
conducătorul instituţiei al cărei
reprezentant a fost revocat va face o
nouă propunere, în termen de 10 zile”.
“Art.42
–
(1)
Consiliul
de
Supraveghere şi Îndrumare are
următoarele atribuţii:
a) aprobă politica şi strategia în
domeniul
valorificării
activelor
bancare aflate în portofoliul agenţiei;
b) aprobă direcţiile principale în
conducerea
operaţiunilor
şi
răspunderile ce revin personalului
agenţiei;
c)
supraveghează
şi
îndrumă
activitatea de aducere la îndeplinire a
strategiilor şi direcţiilor de acţiune
aprobate;
d) avizează şi propune Guvernului
aprobarea sau modificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al agenţiei;
e) aprobă structura organizatorică a
agenţiei;
9

Motivare

Textul a fost preluat din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.193/1999 şi
adoptat de Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci.

Nr.
crt.

13.

14.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Motivare
Textul adoptat de comisie
f) aprobă raportul anual de activitate a
agenţiei;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii
prevăzute de lege.
(2) Consiliul de Supraveghere şi
Îndrumare se întruneşte lunar sau ori
de câte ori este nevoie, hotărând cu
majoritatea voturilor membrilor săi.
(3) La şedinţele Consiliului de
Supraveghere şi Îndrumare participă,
fără drept de vot secretarul de stat al
agenţiei”.
Se modifică textul, astfel:
Pentru claritatea textului.
Art.5 alin.(1)
“(1) Agenţia este condusă de un secretar de stat, “(1) Agenţia este condusă de un secretar
de stat”.
Textul a fost preluat din
numit prin decizie a primului ministru”.
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.64/1999
şi
adoptat de Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci.
Se înlocuieşte textul iniţial:
Corelare cu prevederile art.4
Art.5 alin.(2)
“(2) Organizarea, funcţionarea şi numărul “(2) Secretarul de stat al agenţiei este din prezenta ordonanţă.
maxim de personal ale agenţiei se stabilesc numit prin decizie a primuluiTextul a fost preluat din
prin hotărâre a Guvernului”.
ministru”.
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.64/1999
şi
adoptat de Comisia pentru
10

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie

Motivare
buget, finanţe şi bănci.

15.

Art.5 alin.(3) nou

16.

Art.51 nou

“(3) Secretarul de stat este ordonator Pentru distribuirea calităţii de
ordonator principal de credite
principal de credite”
pentru sumele alocate de la
Autor – Deputat Ana Gheorghe , Grup bugetul de stat.
Parlamentar PDSR
“Art.51 Secretarul de stat al agenţiei Pentru definirea exactă a
atribuţiilor secretarului de stat
are următoarele atribuţii:
a) reprezintă agenţia în raporturile cu al agenţiei şi înlăturarea
Guvernul, cu ministerele, cu organele eventualelor neclarităţi.
de specialitate ale administraţiei
publice centrale, cu autorităţile Textul a fost preluat din
administraţiei publice locale, cu alte Ordonanţa de urgenţă a
instituţii, cu persoanele juridice şi Guvernului nr.193/1999 şi
fizice române şi străine, precum şi în adoptat de Comisia pentru
faţa instanţelor judecătoreşti şi buget, finanţe şi bănci.
arbitrale;
b) elaborează şi propune spre
aprobare Consiliului de Supraveghere
şi Îndrumare politica şi strategia în
domeniul
valorificării
activelor
bancare aflate în portofoliul agenţiei;
c) supune spre aprobarea Consiliului
de Supraveghere şi Îndrumare
direcţiile principale de acţiune ale
agenţiei şi instituirea răspunderilor ce
11

Nr.
crt.

17.

Articolul
(textul iniţial)

Art.52 nou

Amendamentul propus (autorul)
Motivare
Textul adoptat de comisie
revin personalului acesteia;
d) asigură elaborarea proiectului de
buget de venituri şi cheltuieli al
agenţiei, pe care îl remite spre avizare
Consiliului de Supraveghere şi
Îndrumare;
e) dispune măsuri operative pentru
executarea dispoziţiilor legale privind
agenţia, precum şi pentru îndeplinirea
politicii şi strategiei în domeniul
valorificării activelor bancare din
portofoliul agenţiei;
f) aprobă statul de funcţiuni şi
regulamentul
de
organizare
şi
funcţionare al agenţiei;
g) numeşte şi eliberează din funcţie, în
condiţiile legii, personalul agenţiei;
h) prezintă primului-ministru, până la
data de 30 iunie a anului următor,
raportul anual de activitate al agenţiei,
aprobat de Consiliul de Supraveghere
şi Îndrumare;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii
prevăzute de lege”.
“Art.52 – (1) Finanţarea agenţiei este Se are în vedere crearea unor
asigurată, în primul an calendaristic surse reale pentru buna
12

Nr.
crt.

18.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie
de activitate parţial prin alocaţii de la
bugetul de stat şi, în completare, din
sursele prevăzute la alin.(2).
(2) În următorii ani de activitate ai
agenţiei, finanţarea cheltuielilor de
funcţionare şi operare se asigură din
următoarele surse şi se gestionează în
regim extrabugetar:
a) credite pe termen scurt, mediu sau
lung, cu garanţia statului, contractate
de agenţie pe piaţa internă sau
externă;
b) comisioane aferente serviciilor de
consultanţă prestate de agenţie, pe
bază de contract;
c) sume rezultate din valorificarea
activelor bancare preluate de agenţie,
d) alte surse
(3) Agenţia aplică dispoziţiile legale în
materie privind controlul intern,
auditul intern şi controlul financiar
preventiv la instituţiile publice.
(4) Agenţia poate, potrivit legii, să
beneficieze de audit extern”.
Art.6
Se reformulează textul, astfel:
“(1) Salarizarea personalului agenţiei se face în “(1) Salarizarea personalului agenţiei se
conformitate cu prevederile pct.I din anexa face prin lege specială.
13

Motivare
funcţionare a agenţiei, în
vederea îndeplinirii scopului
pentru care a fost înfiinţată şi a
îndeplinirii atribuţiilor sale.
Textul a fost preluat din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.193/1999 şi
adoptat de Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci.

Necesitatea salarizării speciale
a personalului Agenţiei de
Valorificare
a
Activelor

Nr.
crt.

19.

Articolul
(textul iniţial)
nr.V la Legea nr.154/1998.
(2) În aparatul de lucru al Agenţiei pot fi
utilizate şi funcţiile de execuţie de specialitate
specifice, salarizate în conformitate cu
prevederile pct.II lit.B. din anexa nr.V la
Legea nr.154/1998.
(3) Personalul cu funcţii de conducere al
Agenţiei beneficiază de indemnizaţii de
conducere, ale căror limite maxime sunt
prevăzute în anexa nr.IX/1 la Legea
nr.154/1998.
(4) Personalul Agenţiei poate beneficia de
stimulente dintr-un fond constituit în limita
unei cote procentuale de până la 0,5% din
valoarea creanţelor recuperate”.

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie
(2)
Membrii
Consiliului
de
Supraveghere şi Îndrumare primesc o
indemnizaţie lunară în cuantum de
20% din salariul secretarului de stat al
agenţiei”.

Se elimină.
Art.7
“(1) Finanţarea agenţiei este asigurată prin
alocaţii de la bugetul de stat.
(2) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi
de operare se poate asigura şi din următoarele
surse:
a) credite contractate pe piaţa internă sau
externă, pe termen scurt, mediu sau lung, cu
garanţia statului;
b) comisioane, în temeiul contractelor
încheiate, pentru serviciile de consultanţă
14

Motivare
Bancare rezidă, atât din rolul,
răspunderea,
importanţa
socială,
complexitatea,
specificul activităţii fiecărei
funcţii, pregătirea şi competenţa
profesională,
cât
şi
din
incompatibilităţile
stabilite
pentru personalul agenţiei.
Textul
este
preluat
din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.64/1999 şi din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.193/1999 şi
adoptat de Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci.
Prevederile acestui articol au
fost preluate de art.52.

Nr.
crt.
20.

Articolul
(textul iniţial)
efectuate;
c) alte surse prevăzute de lege”.
Art.8 – devine art.7
“Agenţia are următoarele atribuţii principale:
a) preia, cu plată, de la băncile la care statul este
acţionar majoritar active bancare din categoriile
prevăzute la art.2, în scopul valorificării lor,
preluarea efectuându-se la valoarea netă, prin
contract, în limita plafonului global aprobat
de Ministerul Finanţelor cu această destinaţie;
b) începe sau finalizează, după caz, procedura
de executare silită potrivit prevederilor
cap.III;
c) efectuează servicii de analiză şi de
consultantă”.

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie
Se reformulează textul şi se completează
cu alin.(2) nou, astfel:
“Art.7 – (1) În vederea îndeplinirii
rolului său, agenţia are următoarele
atribuţii principale:
a) preia, cu plată, de la băncile la care
statul este acţionar majoritar, active
bancare din categoriile prevăzute la art.2
alin.(1), în scopul valorificării lor. Plata
sau emiterea de titluri de valoare
negociabile se va face în condiţiile
prevăzute la art.121;
“b) valorifică activele bancare, la
valoarea de piaţă a acestora rezultată
din raportul dintre cerere şi ofertă,
prin:
- iniţierea
şi/sau
finalizarea
procedurilor de executare silită;
- vânzarea creanţelor prin licitaţii
publice
sau
alte
proceduri
prevăzute de lege;
- negocierea creanţelor şi eşalonarea
scadenţelor;
- reeşalonarea
scadenţelor,
cu
actualizarea, după caz, a valorii
15

Motivare

Pentru a se prezenta mai
detaliat atribuţiile agenţiei şi
pentru corelare cu art.121.
Textul
este
preluat
din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.193/1999 şi
adoptat de Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci.

Nr.
crt.

21.

22.

Articolul
(textul iniţial)

Art.9 alin.(1) – devine art.8 alin.1
“(1) Cesiunea creanţelor bancare neperformante
este supusă dispoziţiilor art.1.391 şi următoarele
din Codul civil relative la cesiunea de creanţă şi
are ca efect principal subrogarea agenţiei în toate
drepturile principale şi accesorii ale băncilor
cedente”.
Art.9 alin.(2) – devine art.8 alin.(2)
“(2) Activele bancare supuse valorificării,
preluate de agenţie, vor fi înregistrate în
evidenţa contabilă a acesteia la valoarea

Amendamentul propus (autorul)
Motivare
Textul adoptat de comisie
garanţiilor;
- conversia creanţelor în acţiuni sau
părţi sociale;
- operaţiuni specifice pieţei de capital
ori alte mecanisme reglementate
legal;
- alte măsuri de natură să faciliteze
valorificarea optimă a creanţelor.
(2) Agenţia îndeplineşte orice alte
atribuţii care îi revin prin acte
normative.”
Autor: Deputat Constantin Teculescu,
Grup Parlamentar PDSR
Se modifică textul astfel:
“Art.8 - (1) Cesiunea creanţelor bancare
neperformante este supusă dispoziţiilor
art.1.391 şi următoarele din Codul civil
referitoare la cesiunea de creanţă şi are
ca efect principal subrogarea agenţiei în
toate drepturile principale şi accesorii ale
băncilor cedente”.

Textul a fost preluat din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.64/1999
şi
adoptat de Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci.

Se modifică textul astfel:
“Art.8 - (2) În cazul proceselor şi al
cererilor aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti sau arbitrale, indiferent

Se are în vedere completarea
competenţelor agenţiei în cazul
proceselor şi al cererilor aflate
pe rolul instanţelor judecătoreşti
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Pentru
corectitudinea
exprimării şi renumerotare.

Nr.
crt.

23.

24.

25.

Articolul
Amendamentul propus (autorul)
(textul iniţial)
Textul adoptat de comisie
nominală, care va fi avută în vedere la dacă este vorba de faza de judecată
valorificare”.
sau de executare silită, agenţia se
subrogă în toate drepturile şi
obligaţiile procesuale ale cedentului şi
dobândeşte calitatea procesuală pe
care acesta o avea în momentul
preluării”.
Se modifică textul astfel:
Art.9 alin.(3) – devine art.8 alin.(3)
“(3) Notificarea debitorilor cedaţi se va efectua “Art.8 - (3) Notificarea debitorilor cedaţi
de către agenţie, în formă scrisă, în termen de 10 se efectuează de către agenţie, în formă
zile de la efectuarea cesiunii”.
scrisă, în termen de 10 zile de la
efectuarea cesiunii.”
Art.8 alin.(4) nou
“(4) Pe data preluării de către agenţie
a activelor bancare contractele de
credit ajunse la scadenţă, încheiate
între bănci şi persoanele fizice sau
persoanele
juridice
debitoare,
constituie de drept titlu executoriu,
fără a fi necesară investirea cu
formulă executorie. Contractele de
cesiune de creanţă încheiate între
agenţie şi bănci pentru preluarea
creanţelor neperformante nu sunt
supuse transcrierii prevăzute la
art.1.394 din Codul civil”.
Art.8 alin.(5) nou
“(5) Termenul de prescripţie a
dreptului de a cere executarea silită a
17

Motivare
sau arbitrale.
Textul a fost preluat din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.64/1999
şi
adoptat de Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci.
Pentru a se da un sens mai
riguros prevederii respective şi
pentru renumerotare.
Pentru asigurarea posibilităţii
de executare a titlurilor
executorii fără alte formalităţi.
Textul a fost preluat din
Ordonanţa
Guvernului
nr.54/1999 şi adoptat de
Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci.

Se reglementează prevederile
referitoare la termenul de

Nr.
crt.

26.

Articolul
(textul iniţial)

Art.10 – devine art.9.
“În scopul unei bune derulări a activităţii sale
şi în special al eficientizării activităţii de
executare silită, conform prevederilor cap.III,
agenţia poate încheia contracte cu societăţi
specializate”.

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie
creanţelor, constatate prin acte care
constituie titlu executoriu sau care,
după caz, au fost investite cu formulă
executorie, este de 7 ani. Acest termen
nu se aplică creanţelor pentru care
dreptul de a cere executarea silită s-a
prescris deja”.

Motivare

Se reformulează textul şi se introduc
alin.2 şi alin.3, noi prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.193/1999 astfel:
“Art.9 – (1) În vederea eficientizării
activităţii desfăşurate, agenţia poate
încheia contracte cu persoane fizice
sau persoane juridice specializate,
române ori străine, având ca obiect
următoarele activităţi:
a) prestarea de servicii financiare de
tip factoring;
b) darea în administrare a bunurilor
imobile şi/sau mobile, preluate de la
bănci în vederea valorificării şi/sau
vânzării acestor bunuri către terţi;
c) intermedierea
vânzării
sau
vânzarea către terţi, pe bază de
mandat, a activelor bancare supuse

Se
urmăreşte
completarea
competenţelor agenţiei legate în
special de activitatea de
executare silită.
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prescripţie a dreptului de a cere
executarea silită a creanţelor.
Textul a fost preluat din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.64/1999
şi
adoptat de Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci.

Textul a fost preluat din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.64/1999
şi
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.193/1999 şi
adoptat de Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci.

Nr.
crt.

27.

Articolul
(textul iniţial)

Art.10 nou

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie
valorificării;
d) asistenţa
şi/sau
reprezentarea
juridică pentru începerea sau
continuarea
procedurilor
de
executare silită, după caz;
e) servicii
de
consultanţă
de
specialitate;
f) orice alte servicii necesare realizării
obiectului de activitate al agenţiei.
(2) Periodic, agenţia va realiza auditul
operaţiunilor şi poziţiei financiare,
precum şi estimarea independentă a
valorii nete şi a valorii realizabile a
fiecărui activ aflat în portofoliul său.
(3) În vederea îndeplinirii sarcinilor
prevăzute la alin.(2), agenţia va
încheia, în condiţiile legii, contracte cu
firme de audit sau evaluare cu
recunoaştere internaţională”.
Se propune introducerea unui nou articol
cu următorul conţinut:
“Art.10 – Sunt scutite de taxa
judiciară de timbru cererile şi
acţiunile, inclusiv căile de atac
formulate, potrivit legii, de agenţie,
când au ca obiect venituri publice”.
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Motivare

S-a urmărit eliminarea unor
cheltuieli (taxe judiciare, de
timbru şi taxe de transcriere a
contractelor de cesiune) care nu
se
justifică
dat
fiind
incertitudinea posibilităţii de
recuperare de la debitorul cedat
a acestor cheltuieli cu care,

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie

Motivare
însă, se afectează bugetul de
stat, intrând în alt circuit.

28.

29.

Art.11
“În exercitarea atribuţiilor sale, agenţia
colaborează cu ministerele, cu Banca Naţională a
României, cu celelalte organe centrale de
specialitate din subordinea Guvernului, cu
autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte
persoane juridice de drept public şi privat din
România şi din străinătate”.
Art.12
“În cazul băncilor care înregistrează pierderi în
evidenţa
contabilă,
întocmită
potrivit
normelor Băncii Naţionale a României,
preluarea activelor supuse valorificării în baza
art.8 va fi precedată de aprobarea de către
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale
a României şi de către Comitetul de
coordonare a restructurării a planului de

Se modifică textul astfel:
“În exercitarea atribuţiilor sale, agenţia
colaborează cu ministerele, cu Banca
Naţională a României, cu celelalte
organe centrale de specialitate din
subordinea Guvernului, şi cu autorităţile
administraţiei publice locale”.
Autor: Deputat Constantin Teculescu,
Grup Parlamentar PDSR
Se reformulează şi se completează cu
două noi alineate, astfel:
“Art.12 – (1) În cazul băncilor care
înregistrează pierderi, preluarea activelor
supuse valorificării conform art.7 se face
pe baza programului de restructurare
întocmit de bancă, avizat de Comitetul
de coordonare a restructurării şi
aprobat de către Fondul Proprietăţii de
20

Textul
din
Ordonanţa
Guvernului
nr.54/1999
modificat este prezentat ca
amendament
propus
de
Comisie.
Pentru conciziunea textului.

Se reglementează competenţele
de aprobare a programului de
restructurare de către instituţiile
abilitate.
Textul
propus
reprezintă
modificarea conţinutului din
Ordonanţa
Guvernului
nr.54/1999 şi adoptat de

Nr.
crt.

30.

Articolul
Amendamentul propus (autorul)
(textul iniţial)
Textul adoptat de comisie
restructurare întocmit de bancă, cu avizul Stat, Banca Naţională a României şi
Fondului Proprietăţii de Stat”
Ministerul Finanţelor.
(2) Aprobarea sau respingerea
programului de restructurare va avea
loc în termen de 30 de zile de la data
transmiterii, concomitent, a acestuia la
instituţiile abilitate potrivit alin.(1);
(3) Băncile supuse prezentei ordonanţe
de urgenţă vor suporta costurile
restructurării conform programului
de restructurare”.
1
Se introduce un nou art.121 cu următorul
Art.12 nou
conţinut:
“Art.121 – (1) Preluarea cu plată a
activelor bancare supuse valorificării
se va face la valoarea netă, cu excepţia
activelor evidenţiate în conturile din
bilanţ, a căror valoare netă este zero,
precum şi a activelor evidenţiate în
conturi extrabilanţiere în baza
prevederilor
normelor
Băncii
Naţionale
a
României
privind
utilizarea provizioanelor specifice de
risc şi a celor privind evidenţierea în
contabilitatea băncilor a creditelor şi
dobânzilor aferente contractelor de
credit investite cu formulă executorie,
21

Motivare
Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci.

Se reglementează modalitatea
de preluare a activelor bancare
supuse valorificării.
Textul
din
Ordonanţa
Guvernului nr.54/1999 a fost
modificat şi completat aşa cum
este prevăzut ca amendament
propus de autori.

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Motivare
Textul adoptat de comisie
a căror valoare netă este egală cu
valoarea nominală pentru care
preluarea cu plată se face la o valoare
reprezentând 0,1% din valoarea
nominală a acestora.
(2)
Activele
bancare
supuse
valorificării, preluate de agenţie, se
înregistrează în evidenţa contabilă a
acesteia la valoarea nominală.
(3) Plata sau emiterea de titluri de
valoare negociabile se va face la data
preluării efective a activelor bancare”.
Autori: - Deputat Dan Constantinescu,
Grup Parlamentar PNL,
- Deputat Constantin Teculescu, Grup
Parlamentar PDSR.

31.

Art.13 alin.(1)
“(1) Urmărirea creanţelor bancare supuse
valorificării se va efectua de către agenţie, în
nume propriu, potrivit dispoziţiilor prezentei
ordonanţe de urgenţă”.

Se modifică şi se completează textul,
astfel:
“(1) Urmărirea şi valorificarea activelor
bancare se efectuează de către agenţie în
mod direct sau prin intermediul unor
firme de specialitate din ţară ori din
străinătate. Intermedierea se va
realiza pe bază de contract încheiat de
agenţie cu firmele respective”.
22

Textul este mai cuprinzător
vizând şi valorificarea activelor
bancare.
Textul a fost preluat din
Ordonanţa
Guvernului
nr.54/1999 şi adoptat de
Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci.

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

32.

Art.13 alin.(2)
“(2) În cazul proceselor şi al cererilor aflate pe
rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale,
indiferent dacă este vorba de faza de judecată
sau de executare silită, agenţia se va subroga
în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale
cedentului şi va dobândi calitatea procesuală
pe care acesta o avea în momentul cesiunii”.

Pentru conciziunea textului.
Se modifică textul astfel:
“(2) Firmele de specialitate vor fi
selectate de către agenţie conform
reglementărilor privind achiziţiile
publice”.

Art.13 alin.(3) nou.

Se introduce un nou alineat cu următorul
conţinut:
“(3) Firmele de specialitate pot prelua
active
bancare
neperformante
selectate de către agenţie, pe bază de
contract de cesiune, iar plata preţului
se va face integral la data încheierii
contractului sau eşalonat pe baza
graficului aprobat de agenţie. Preţul şi
graficul sunt aprobate de secretarul de
stat al agenţiei”.
Se introduce un nou alineat cu următorul
conţinut:
“(4) Pentru executarea silită a
titlurilor executorii prevăzute la art.8
alin.(4), agenţia îşi poate organiza corp

33.

34.

Art.13 alin.(4) nou

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie

Motivare

Autor: Deputat Dan Constantinescu,
Grup Parlamentar PNL
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Se reglementează preluarea
activelor
bancare
neperformante de către firmele
de specialitate.
Textul a fost preluat din
Ordonanţa
Guvernului
nr.54/1999 şi adoptat de
Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci şi adoptat de Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci.
Pentru eficientizarea activităţii
de executare silită.
Textul a fost
Ordonanţa

preluat din
guvernului

Nr.
crt.

35.

36.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Motivare
Textul adoptat de comisie
de
executori
proprii
sau nr.54/1999 şi adoptat de
Comisia pentru buget, finanţe şi
împuterniciţi”.
bănci.
Se introduce un nou alineat (5), după Textul a fost preluat din
Art.13 alin. (5) nou
Ordonanţa de urgenţă a
cum urmează:
“(5) Alegerea metodei de valorificare a Guvernului nr.193/1999 şi
activelor bancare, selectarea activelor adoptat de Comisia pentru
bancare care se valorifică sub valoarea buget, finanţe şi bănci.
netă, precum şi a firmelor de
specialitate prevăzute la art.13 alin. (2)
sau a oricărui alt cumpărător al
unei/unor creanţe neperformante,
precum şi clauzele din activele juridice
încheiate
de
agenţie
pentru
valorificarea
activelor
bancare,
incluzând, între altele, clauzele privind
sumele şi termenele la care se
valorifică activele bancare, nu sunt
supuse controlului Curţii de Conturi.
Curtea de Conturi controlează numai
încasarea
şi
folosirea,
potrivit
destinaţiilor prevăzute de lege, a
veniturilor realizate de agenţie”.
Se elimină.
Prevederile acestui articol sunt
Art.14 alin.(1) şi (2)
reglementate deja de Ordonanţa
“(1) Actele juridice care constituie izvorul
Guvernului nr.55/1999 privind
drepturilor principale şi accesorii cesionate
executarea silită a creanţelor
agenţiei sunt titluri executorii.
24

Nr.
crt.

37.

38.

Articolul
(textul iniţial)
(2) Agenţia poate să îşi organizeze un corp
propriu de executori, a cărui activitate va fi
strict legată de punerea în executare a
titlurilor executorii prevăzute la alin.(1) şi care
îşi va desfăşura activitatea potrivit normelor
aplicabile executorilor judecătoreşti”.
Art.15. alin.(1) – devine art.14 alin.(1)
“(1) Prin derogare de la dispoziţiile art.37
alin.1 din Legea bancară nr.58/1998, băncile
sunt obligate să furnizeze, la cererea scrisă a
agenţiei, informaţii relative la cuantumul
disponibilităţilor băneşti, precum şi al
oricăror alte active deţinute la aceste bănci de
debitorii cedaţi agenţiei”.

Art.15 alin.(2) nou – devine art.14 alin.(2) nou

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie

Motivare
neperformante.

Se reformulează textul astfel:
“Art.14 (1) Persoanele juridice şi
persoanele fizice rezidente sunt obligate
să furnizeze, la cererea scrisă a agenţiei,
toate informaţiile pe care le deţin şi
care facilitează recuperarea activelor
bancare neperformante de la debitorii
cedaţi acesteia”.
Autor: Deputat Dan Constantinescu,
Grup Parlamentar PNL
Se introduce un nou alineat astfel:
“Art. 14 (2) Prin derogare de la
dispoziţiile art.37 alin.1 din “Legea
bancară nr.58/1998”, băncile sunt
obligate să furnizeze, la cererea scrisă
a
agenţiei,
toate
informaţiile
referitoare
la
cuantumul
disponibilităţilor băneşti, precum şi al
oricăror active deţinute la aceste bănci
de debitorii cedaţi agenţiei”.
25

Exprimarea
este
mai
cuprinzătoare şi necesară în
vederea recuperării activelor
bancare neperformante, în timp
cât mai scurt.

Text preluat din Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
nr.64/1999 şi adoptat de
Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci.

Nr.
crt.
39.

40.

41.

42.

Articolul
(textul iniţial)
Art.15 alin.(2) devine art.14 alin.(3)
“(2) Informaţiile obţinute în temeiul alin.(1)
constituie secret profesional şi nu pot fi
dezvăluite decât instanţelor judecătoreşti şi
numai în cadrul procedurilor de poprire
asiguratorie sau executorie, potrivit legii”.
Art.16
“În măsura în care din dispoziţiile prezentei
ordonanţe de urgenţă nu rezultă altfel,
prevederile cuprinse în titlul II “Măsuri
asiguratorii” şi în titlul III “Executarea silită”
din Ordonanţa Guvernului nr.11/1996 privind
executarea creanţelor bugetare, aprobată şi
modificată prin Legea nr.108/1996, cu
modificările ulterioare, se vor aplica şi în cazul
executării silite a creanţelor bancare supuse
valorificării, cedate agenţiei”.
Art.17.
“Cererile şi orice alte acte procedurale
efectuate în vederea executării creanţelor
bancare supuse valorificării, cedate agenţiei,
sunt scutite de taxe de timbru”.
Art.18.
“Executările silite în curs la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, iniţiate
de băncile cedente, vor continua în temeiul
dispoziţiilor codului de procedură civilă, actele

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie

Motivare

Text preluat din Ordonanţa de
a
Guvernului
“(3) Informaţiile obţinute în temeiul urgenţă
alin.(1) şi (2) constituie secret nr.64/1999 şi adoptat de
profesional pentru salariaţii agenţiei”. Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci.
Se elimină.

Reglementările se regăsesc în
conţinutul
Ordonanţei
Guvernului nr.55/1999 privind
executarea silită a creanţelor
neperformante.

Se elimină.

Idem.

Se elimină.

Idem.
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Nr.
crt.
43.
44.
45.

Articolul
(textul iniţial)
de executare îndeplinite anterior rămânând
valabile”.
Art.19 alin.(1).
Art.19 alin.(2)
Art.19 alin.(2) lit.a) – devine art.15 alin.(2)
lit.a)
“a) coordonează punerea în aplicare a planurilor
de restructurare elaborate de bănci, cu avizul
Fondului Proprietăţii de Stat”;

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie
Devine art.15 alin.(1).
Devine art.15 alin.(2).
Se modifică textul astfel:
“a) coordonează punerea în aplicare a
programelor de restructurare elaborate de
bănci, aprobate potrivit art.12 alin.(1)
din prezenta ordonanţă de urgenţă”.

Motivare

Prin renumerotare.
Prin renumerotare.
Pentru corelare cu textul propus
în prezentul raport.
Text preluat din Ordonanţa
Guvernului
nr.54/1999
şi
adoptat de Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci.

Art.19 alin.(2) lit.b) – devine art.15 alin.(2)
lit.b).
“b) avizează selectarea şi preluarea activelor
bancare care vor fi supuse valorificării”;

Se modifică textul astfel:
“b) avizează selectarea şi preluarea
activelor bancare supuse valorificării,
din punct de vedere al încadrării în
programul
de
restructurare
a
băncilor”.

Pentru claritatea textului.

47.

Art.19 alin. (2) lit. c)

Devine art. 15 alin. (2) lit. c)

Pentru renumerotare.

48.

CAPITOLUL IV1 nou

Se introduce un nou capitol IV1 cu
următorul titlu:
“CAPITOLUL IV1
Incompatibilităţi, conflicte de interese
şi secretul profesional”

Text propus de Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
nr.64/1999 şi adoptat de
Comisie.

46.
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Text preluat din Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
nr.64/1999 şi adoptat de
Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci.

Nr.
crt.
49

Articolul
(textul iniţial)
Art. 16 nou

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie
Se introduce un nou articol cu următorul
conţinut:
“Art. 16 – (1) Secretarul de stat şi
salariaţii agenţiei nu pot fi membri ai
unui partid politic şi nu pot desfăşura
activităţi politice în perioada în care
sunt angajaţi ai agenţiei.
(2) Salariaţilor agenţiei li se interzice
să reprezinte, direct sau indirect,
vreun interes financiar, comercial sau
de altă natură care i-ar pune într-o
poziţie în care interesul lor personal ar
intra în conflict cu obligaţiile şi
îndatoririle lor faţă de agenţie.
(3) Salariaţii agenţiei, membrii
Consiliului de Supraveghere şi
Îndrumare şi membrii Comitetului de
coordonare a restructurării au
obligaţia de a păstra secretul
profesional, fiind interzisă folosirea
sau dezvăluirea, în timpul activităţii în
cadrul agenţiei şi apoi o perioadă de 5
ani de la încetarea acesteia, de date sau
fapte care, devenite publice, ar dăuna
intereselor agenţiei sau ale băncilor
cărora li se aplică dispoziţiile prezentei
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Motivare
Se
corelează
atribuţiile
personalului agenţiei cu cele ale
altor instituţii investite cu
activitate de control.
Textul art.191 alin.(1), (2), (3),
în prezent art.16 a fost introdus
prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.64/1999
şi
modificat de Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
nr.193/1999.

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie
ordonanţe de urgenţă”.

Motivare

Autor: Deputat Constantin Teculescu,
Grupul Parlamentar PDSR
50.

Art.17 nou

Se introduce un nou articol cu următorul
cuprins:
“Art. 17 – (1) Agenţia nu poate încheia
contracte de natura celor prevăzute la
art. 9 şi nu poate înstrăina, direct sau
indirect, prin persoane interpuse,
bunuri supuse valorificării prin
contracte cu:
a) debitorii cedaţi ori fidejusorii
acestora;
b) foştii proprietari ai bunurilor
intrate în patrimoniul agenţiei ca
urmare a parcurgerii de către
aceasta ori de către bancă a unor
proceduri de executare silită sau
de realizare a garanţiilor reale;
c) soţul/soţia, rudele şi afinii până la
gradul al patrulea inclusiv ale
persoanelor prevăzute la lit. a) şi
b) sau, după caz, acţionarii,
administratorii
şi
directorii
persoanelor juridice aflate în una
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Corelare cu prevederile art.10
din prezenta ordonanţă.
Textul
este
preluat
din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.64/1999
ca
2
art.19 în poziţia art.17, şi din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.193/1999 şi
adoptat de Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci cu
amendamente.

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

51.

Art.18 nou

52.

CAP. IV2 nou

Amendamentul propus (autorul)
Motivare
Textul adoptat de comisie
din situaţiile prevăzute la lit. a) şi
b);
d) succesorii
în
drepturi
ai
persoanelor prevăzute la lit. a) şi
b);
e) membrii
Consiliului
de
Supraveghere
şi
Îndrumare,
membrii
Comitetului
de
coordonare a restructurării şi
salariaţii agenţiei.
(2) Contractele încheiate cu încălcarea
dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de
drept.”
Autori: - Deputat Dan Constantinescu,
Grup Parlamentar PNL,
- Deputat Constantin Teculescu,
Grup Parlamentar PDSR.
Se introduce un nou art. cu următorul
cuprins:
“Art. 18 – Persoanele prevăzute la art.
17 lit. a) – d) sunt incompatibile cu
calitatea de salariat al agenţiei.”

Text preluat din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.
64/1999, ca art.193 nou, în
prezent art.18 nou.

Se introduce un nou capitol cu următorul Prevederile nou introduse prin
titlu:
acest capitol erau necesare
2
“CAPITOLUL IV
deoarece Ordonanţa de urgenţă
30

Nr.
crt.
53.

Articolul
(textul iniţial)
Art. 19.nou

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie
Sancţiuni”

Motivare

a Guvernului nr.51/1999 nu
cuprindea capitolul “Sancţiuni”.
Se introduce un nou art. cu următorul Text preluat din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.
cuprins:
“Art. 19 – (1) Constituie contravenţie 64/1999, ca art.194 nou, în
la prevederile prezentei ordonanţe de prezent art.19.
urgenţă, dacă, potrivit legii penale, nu
constituie infracţiune, următoarele
fapte:
a) atribuirea unui activ bancar sau a
unui pachet de active bancare unei
persoane, cunoscând că acesta face
parte din una dintre categoriile
prevăzute la art. 17 alin. (1);
b) atribuirea unui activ bancar sau a
unui pachet de active bancare unei
persoane, în dauna alteia care a
formulat o ofertă mai avantajoasă,
potrivit criteriilor stabilite în oferta
de vânzare;
c) nerespectarea termenelor stabilite
de agenţie în cererile adresate, în
scris, persoanelor prevăzute la art.
14 alin. (1) şi (2), pentru obţinerea
de informaţii.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1)
lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

54.

Art. 20 nou

55.

Art. 21 nou

56.

Art. 20 Capitolul V “Dispoziţii finale”
“Prezenta ordonanţă de urgenţă nu afectează

Amendamentul propus (autorul)
Motivare
Textul adoptat de comisie
de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei,
iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c), cu
amendă de la 10.000.000 lei la
50.000.000 lei.
Sumele se actualizează periodic în
funcţie de rata inflaţiei.”
Autor: deputat Constantin Teculescu,
Grupul Parlamentar PDSR.
Se introduce un nou art. cu următorul
conţinut:
“Art. 20 – Constatarea contravenţiilor
prevăzute la art. 19 şi aplicarea
sancţiunilor se face de către
Departamentul
de
control
al
Guvernului.”
Se introduce un nou art. cu următorul
conţinut:
“Art. 21 – Contravenţiilor prevăzute la
art. 19 li se aplică dispoziţiile Legii nr.
32/1968
privind
stabilirea
şi
sancţionarea
contravenţiilor,
cu
modificările ulterioare, cu excepţia art.
25 şi 26.”
Se elimină.
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Text preluat din Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
nr.64/1999 la art.195, amendat
în prezent art.20 nou.

Text preluat din Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
6
nr.64/1999 la art.19 , în prezent
art.21 nou.

În economia actului nu are nici
o relevanţă această prevedere.

Nr.
crt.

57.

58.

59

Articolul
(textul iniţial)
procedurile, în curs de derulare, de constituire a
fondurilor de restructurare prin participarea
băncilor, conform art. 9 din Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 9/1998.”
Art. 21 devine Art.22.
“Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu
se aplică în cazul creanţelor bancare
neperformante, care sunt în curs de a fi
preschimbate în acţiuni la societăţile comerciale
debitoare, şi nici nu exclud utilizarea în
continuare a acestei metode de stingere a
creanţelor, chiar dacă ea nu a fost încă iniţiată."

Art. 23 nou

Art. 24 nou

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie

Motivare

Se modifică textul, astfel:
“Dispoziţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă se aplică în cazul creanţelor
bancare neperformante, care sunt în curs
de a fi preschimbate în acţiuni sau în
părţi sociale la societăţile comerciale
debitoare, şi nu exclud utilizarea în
continuare a acestei metode de
valorificare a creanţelor, chiar dacă ea
nu a fost încă iniţiată."

Textul
propus
este
mai
cuprinzător,
evitându-se
confuziile în cazul aplicării
acestui act normativ.

Se introduce un nou articol cu următorul
conţinut:
“Art. 23 – Valoarea activelor bancare
preluate în alte condiţii decât cele
prevăzute la art. 121 alin. (1) din
prezenta ordonanţă de urgenţă face
obiectul regularizării între agenţie şi
banca cedentă, astfel încât operaţiunea
să se încadreze în prevederile art. 121
alin. (1)”

Pentru a reglementa şi acţiunile
bancare preluate în alte condiţii
decât cele prevăzute la art.12
alin.(1).

Text preluat din Ordonanţa
Guvernului nr.54/1999 (ca
art.21) şi adoptat de Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci.

Text preluat din Ordonanţa
Guvernului nr. 54/1999 (ca
art.22), în prezent art.23 nou.

Se introduce un nou articol cu următorul Text preluat din Ordonanţa de
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de comisie
conţinut:
“Art. 24 – În cazul debitorilor societăţii
comerciale la care statul sau
autorităţile administraţiei publice
locale sunt acţionari, care au
evidenţiate în conturile din bilanţ
creanţe neperformante şi creanţe
bugetare restante, se pot aplica şi
metodele de stingere a creanţelor
bugetare restante prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 15/1998, cu modificările şi
completările ulterioare.”

Motivare
urgenţă a Guvernului nr.
193/1999 şi adoptat de Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci.

60.

Art.II nou

Se introduce un nou articol cu următorul Text preluat din Ordonanţa de
conţinut:
urgenţă a Guvernului nr.
“Art.II. În termen de 30 de zile de la 193/1999.
data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă. Guvernul, la
propunerea agenţiei, va aproba
modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 387/1999 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei
de Valorificare a Activelor Bancare”.

61.

Art. III nou

Se introduce un nou articol cu următorul Pentru respectarea rigorilor de
34

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Motivare
Textul adoptat de comisie
7conţinut:
tehnică legislativă.
“Art. III – Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 51/1998 privind unele
măsuri premergătoare privatizării
băncilor,
cu
modificările
şi
completările aduse prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.64/1999,
Ordonanţa Guvernului nr.54/1999 şi
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.193/1999, va fi republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, după aprobarea prin lege, dându-se
textelor o nouă renumerotare.”

Dan Constantinescu
PREŞEDINTE
Experţi parlamentari
Mariana Bărdiţă
Onete Alexandru
Mâţan Ofelia
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