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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,    12.09.2012
Nr. 381 

 
 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  
nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor 

 
 
 
Cu adresa nr. Plx. 673 din 28.11.2011, Biroul Permanent conform art. 95 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi 
avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a analizat actul normativ în şedinţa 
din data de 20 decembrie 2011 şi a transmis Plenului Camerei Deputaţilor raportul cu 
nr. 22/546 din 22.12.2011. 

În şedinţa din data de 21 februarie 2012, Plenul Camerei Deputaţilor a 
hotărât retrimiterea la comisie a prezentului proiect de lege în vederea reexaminării şi 
depunerii unui raport suplimentar. 

Ulterior, Comisia a fost sesizată de către Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor cu adresa nr. PLx 673 din 21.02.2012. 

În şedinţa din data de 21.02.2012, Comisia a reexaminat proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în 
domeniul evaluării bunurilor şi propune menținerea punctului de vedere exprimat în 
raportul inițial, adică supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei 
Deputaţilor a proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 

În şedinţa din data de 6 martie 2012, în temeiul art. 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera 
Deputaților a hotărât retrimiterea la comisie a acestui act normativ în vederea 
depunerii unui raport suplimentar. 

În şedinţa din data de 17.04.2012, Comisia a reexaminat proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în 



 

3 
 

domeniul evaluării bunurilor şi a propus  Plenului Camerei Deputaţilor  un raport cu 
amendamente. 

În şedinţa din data de 14 iunie 2012, în temeiul art. 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera 
Deputaților a hotărât retrimiterea la comisie a acestui act normativ în vederea 
depunerii unui nou raport suplimentar. 

În şedinţa din data de 03.07.2012, Comisia a reexaminat proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în 
domeniul evaluării bunurilor şi propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea 
Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în 
anexă. 

În şedinţa din data de 03 iulie 2012, în temeiul art. 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera 
Deputaților a hotărât retrimiterea la comisie a acestui act normativ în vederea 
depunerii unui nou raport suplimentar. 

La întocmirea raportului suplimentar s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social și avizul 
Comisei juridice, de disciplină și imunități şi punctul de vedere al Consiliului 
Concurenţei. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare organizarea 
activităţii de evaluare a bunurilor, modalitatea de organizare şi funcţionarea a 
profesiei de evaluator autorizat, precum şi înfiinţarea unui organism care să 
supravegheze activitatea evaluatorilor. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 
din Constituţia României, republicată. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 21 
noiembrie 2011. 

Proiectul de lege, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, şi art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaților. 

Raportul suplimentar al comisiei a fost votat cu majoritate de voturi. 
În şedinţa din data de 01.08.2012, Comisia a reexaminat proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în 
domeniul evaluării bunurilor şi propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea 
Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în 
anexă. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Eugenia Maria Barna 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
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ANEXĂ 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1.   

 
Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.  24 
din 30 august 2011 privind 
unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor, adoptată în 
temeiul art. 1 pct.I.12 din 
Legea nr. 131/2011 privind 
abilitarea guvernului de a 
emite ordonanţe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 628 din 2 
septembrie 2011. 

Articolul unic se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.I. - Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.  24 din 30 
august 2011 privind unele 
măsuri în domeniul evaluării 
bunurilor, adoptată în temeiul 
art. 1 pct.I.12 din Legea 
nr. 131/2011 privind abilitarea 
Guvernului de a emite 
ordonanţe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 628 din 2 
septembrie 2011, cu 
următoarele modificări: 

1. Literele b) şi c) realizează 
o discriminare a membrilor 
corporativi actuali ai 
Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor din România 
(ANEVAR), prin stabilirea 
unor condiţii de acces în 
profesie vădit 
disproporţionate faţă de cele 
aferente celorlalte categorii 
de membri ai acestei 
asociaţii. 
Astfel, potrivit dispoziţiilor 
art. 32, 36, 39 şi 41 din OG 
nr. 24/2011, membrii 
persoane fizice, membrii 
aspiranţi, membrii titulari, 
membrii fondatori şi 
membrii de onoare ai 
ANEVAR dobândesc calităţi 
similare în cadrul UNEVAR 

2. Art. 20. – (2) Pentru 
dobândirea calităţii de membru 
corporativ, persoana juridică 
trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele 
condiţii: 

 
 
nemodificat 
 
 
 

1. La alineatul (2) al 
articolului 20, litera b) se 
abrogă . 
 
 
nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 

a) să aibă ca obiect de 
activitate exercitarea profesiei 
de evaluator autorizat; 
b) majoritatea acţionarilor sau 
asociaţilor să fie evaluatori 
autorizaţi şi să deţină 
majoritatea acţiunilor sau a 
părţilor sociale; 
 
c) consiliul de administraţie 
al societăţii comerciale să fie 
ales în majoritate dintre 
acţionarii sau asociaţii 
evaluatori autorizaţi; 
 
 
 

d) să fie beneficiară a unui 
contract de asigurare de 
răspundere civilă profesională 
pentru activitatea de evaluare; 
e) să achite taxa de înscriere în 
Uniune în cuantumul şi la 
termenele stabilite de Consiliul 
director. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
se abrogă 
 
 
2. La alineatul (2) al 
articolului 20, litera c) se 
modifică după cum urmează: 
c) conducerea operaţională a 
departamentului de evaluare 
să fie asigurată exclusiv de 
către persoane fizice care 
deţin calitatea de evaluatori 
autorizaţi. 
 
nemodificat  
 
 
 
nemodificat 

în mod automat, fără 
parcurgerea unei proceduri 
suplimentare de autorizare. 
2. Încalcă art. 14 punctul 1, 
art. 15 alin. 2 lit. c şi alin. 3 
din Directiva 2006/123/CE 
privind serviciile în cadrul 
pieţei interne, a 
Parlamentului şi Consiliului;  
b) şi c) vin de asemenea în 
contradicţie cu prevederile 
art. 8 alin. 1, art. 9 alin. 2, 13 
lit. a), 14 alin. 1 lit. c) şi  
alin. 2 din OUG nr.49/2009 
privind libertatea de stabilire 
a prestatorilor de servicii şi 
libertatea de a furniza 
servicii în România 
(transpune Directiva 
2006/123/CE privind 
serviciile în cadrul pieţei 
interne, a Parlamentului şi 
Consiliului European). 
3. Atât litera b) cât şi litera 
c) sunt în contradicţie cu 
dispoziţiile art. 9 alin. 1 din 
Legea concurenţei nr. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
21/1996. 
4. Încalcă art. 45 şi 135 alin. 
2 lit. a) din Constituţia 
României. 
5. Având în vedere obiectul 
de activitate diversificat al 
persoanelor juridice la care 
face referire art. 20 din 
Ordonanţa 24/2011, 
impunerea necesităţii 
existenţei unei anumite 
calificări profesionale a 
membrilor consiliului de 
administraţie este excesivă 
şi trebuie eliminată. 
6. Suplimentar faţă de cele 
de mai sus, Consiliul 
Concurenţei a exprimat un 
punct de vedere foarte ferm 
din care rezultă faptul că 
prevederile art. 20 alin. 2 lit. 
b) au un caracter excesiv, de 
natură a afecta concurenţa 
pe piaţa evaluărilor, 
recomandând eliminarea 
acestora din cuprinsul 
actului normativ. Nu în 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
ultimul rând, Consiliul 
Concurenţei a sesizat faptul 
că Ordonanţa nr.24/2011 nu 
a primit avizul obligatoriu al 
Consiliului prevăzut de art. 
26 alin. 1 lit. 1 din Legea 
nr.21/1996. 

3.   După art. I se introduce un 
articol nou, art. II cu 
următorul cuprins: 
Art. II.- (1) Denumirea 
„Uniunea Naţională a 
Evaluatorilor Autorizaţi din 
România” respectiv 
„Uniunea” din cuprinsul 
Ordonanţei Guvernului nr.  
24/2011 privind unele măsuri 
în domeniul evaluării 
bunurilor se înlocuieşte cu 
denumirea „Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România”, 
respectiv „Asociaţia”. 
(2) În cuprinsul celorlalte 
acte normative în vigoare, 
denumirea „Uniunea 
Naţională a Evaluatorilor 

În Conferinţa Naţională din 
3.03.2012, Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor din 
România, asociaţie de 
utilitate publică, potrivit 
H.G. nr. 1447/2004 
constituită în temeiul 
Ordonanţei Guvernului nr.  
26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, a 
cesionat în favoarea Uniunii 
Naţionale a Evaluatorilor din 
România înfiinţată în 
conformitate cu prevederile 
O.G. 24/2011, dreptul de 
proprietate intelectuală 
asupra mărcii „ANEVAR” 
incluzând denumire, logo, 
domeniu de internet, design 
etc. Având în vedere că 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
Autorizaţi din România” se 
înlocuieşte cu denumirea 
„Asociaţia Naţională a  
Evaluatorilor Autorizaţi din 
România”. 
 
Autor: 
Dep. Gheorghe Ialomiţianu – 
PD-L 

denumirea „Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România” are 
acronimul ANEVAR şi 
având în vedere că  acesta a 
devenit proprietatea Uniunii, 
pe baza cesiunii din partea 
Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor din România, 
propun acest amendament de 
schimbare a denumirii 
corpului profesional care 
gestionează activitatea 
evaluatorilor autorizaţi din 
Uniune în Asociaţie. 
Suplimentar, înlocuirea 
propusă este oportună şi din  
următoarele considerente: 
- denumirea ANEVAR este 
utilizată în diverse acte 
normative şi ar asigura 
continuitatea în legislaţia 
internă; 
- ANEVAR este recunoscută 
la nivel internaţional, făcând 
parte din toate organizaţiile 
internaţionale de profil, iar 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
menţinerea acestui nume ar 
asigura continuitatea 
prezenţei evaluatorilor 
români în forurile 
internaţionale şi ar evita 
demersurile de afiliere ale 
Uniunii. 
În aceeaşi Conferinţă 
Naţională din data de 
3.03.2012 s-a hotărât 
schimbarea denumirii din 
„Asociaţia Naţională a 
Evaluatorilor Autorizaţi din 
România” în „Societate 
Ştiinţifică de Evaluare”. 

 


