PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare

Bucureşti, 12.11.2013
Nr. 4c-1/300
PL-x 424/2013

AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri
speciale pentru compensarea și decontarea unor creanțe reciproce
rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ford Motor Company
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost
sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale
pentru compensarea și decontarea unor creanțe reciproce rezultate din contractul de
vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor
Statului și Ford Motor Company, trimis cu adresa nr. PL-x 424 din 4 noiembrie 2013,
înregistrată sub nr. 4c-1/300 din 4 noiembrie 2013.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în
şedinţa din 28 octombrie 2013.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
membrii Comisiei au dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din
12 noiembrie 2013.
Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa
nr. 1071 din 2 octombrie 2013.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise, care sunt redate în
ANEXA la prezentul aviz.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.
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ANEXĂ
AMENDAMENTE ADMISE:
Nr.
crt.

Text O.U.G. 90/2013

1.

Text Senat

Art. 3.
------------------------------------------------------------------(2) Elementele principale ale actului
adiţional prevăzut la alin. (1) sunt
următoarele:
--------------------------------c) obligaţia de rambursare a costurilor,
prevăzută la lit. a), este limitată la
valoarea penalităţii datorate de
cumpărători către A.A.A.S., conform
art. 14.2 (i)(b)(ii) din contractul de
vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat
la data de 12 septembrie 2007, cu
modificările subsecvente;

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor
propuse

clarificarea
1. La articolului 3, litera c) a alineatului (2) Pentru
condiţiilor
în
care vor
se modifică şi va avea următorul cuprins:
putea fi utilizate sumele
din contul escrow.

„c) obligaţia de rambursare a costurilor,

prevăzută la lit. a), respectiv obligaţia de
decontare a costurilor aferente experţilor şi
a
costurilor
bancare,
potrivit
art. 4 alin. (3), sunt limitate, ca valoare
totală cumulată, la valoarea penalităţii
datorate de cumpărători către A.A.A.S.,
conform art. 14.2 (i)(b)(ii) din contractul de
vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat la data
de 12 septembrie 2007, cu modificările
subsecvente;”
Autor: deputat Mihai Tudose

2.

---------------------------------Art. 4.
------------------------------(3) Prin derogare de la dispoziţiile
art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 23/2004
privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare a Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Bancare prin
comasarea
prin
absorbţie
cu

2. Alineatul (3) al articolului 4 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
,,(3) Prin derogare de la dispoziţiile
art. 3 alin. (3) din Ordonanţa 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

Pentru
clarificarea
condiţiilor în care vor
putea fi utilizate sumele
din contul escrow.

Nr.
crt.

Text O.U.G. 90/2013

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului,
aprobată cu completări prin Legea
nr. 360/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, suma din
contul escrow rămâne la dispoziţia
A.A.A.S. pentru o durata de 10 ani de
la data creditării efective a contului,
având destinaţia de a acoperi costurile
de remediere a mediului suportate de
Ford România ─ S.A., în termenii şi
condiţiile actului adiţional prevăzut la
alin. (1), pe măsură ce aceste costuri
sunt certificate conform procedurii
cuprinse în acesta.

Participaţiilor Statului, aprobată cu completări
prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, suma din contul
escrow rămâne la dispoziţia A.A.A.S. pentru
o durată de 10 ani de la data creditării efective
a contului, având destinaţia de a acoperi
costurile de remediere a mediului suportate de
Ford România ─ S.A., în termenii şi condiţiile
actului adiţional prevăzut la alin. (1), pe
măsură ce aceste costuri sunt certificate
conform procedurii cuprinse în acesta. Din
suma contului escrow se decontează, de
asemenea, costurile aferente angajării
expertului de mediu şi expertului financiar,
respectiv toate costurile bancare pentru
deschiderea, menţinerea şi operarea
contului escrow, inclusiv comisioanele de
transfer,
în
limita
prevăzută
de
art. 3 alin. (2) lit. c).”
Autor: deputat Mihai Tudose

3.

----------------------------------------------

- La articolul 4, după alineatul Se elimină.
(4) se introduce un nou alineat,
Autor: deputat Mihai Tudose
alin.(41), cu următorul cuprins:
1
„(4 ) Părţile convin că toate
costurile legate de (i) pregătirea şi,
dacă este cazul, modificarea
Raportului Iniţial şi a Rapoartelor
Viitoare şi (ii) operarea contului
escrow vor fi suportate de Ford
România - S.A. şi rambursate din
contul escrow.”

3

Motivarea
amendamentelor
propuse

