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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 206 din 4 decembrie 2008 privind măsurile de sprijin financiar 
acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor 
crizei economice financiare mondiale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.831 din 10 decembrie 2008, cu următoarele 
modificări: 

 
1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Ordonanţă de urgenţă privind măsurile de sprijin financiar 

acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi 
Ministerul Economiei operatorilor economici din portofoliu, în vederea 
depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale” 
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2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. – (1) În vederea menţinerii în activitate a operatorilor 

economici din portofoliu care sunt afectaţi de criza economică financiară 
mondială, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită 
în continuare AVAS, şi Ministerul Economiei pot acorda, ca ajutor de 
salvare, un sprijin financiar reversibil, sub formă de credite cu o rată a 
dobânzii cel puţin comparabilă cu cele acordate pentru creditele către 
societăţi sănătoase şi, în special, cu rata de referinţă adoptată de Comisia 
Europeană. 

(2) În situaţia în care ajutorul de salvare nu se rambursează în 
termen de 6 luni de la punerea la dispoziţie a sprijinului financiar sau în 
termen de 6 luni de la prima tranşă a creditului acordat, AVAS şi 
Ministerul Economiei pot acorda beneficiarilor ajutoare de stat pentru 
restructurare sau pot solicita întocmirea planurilor de lichidare, în 
condiţiile legii. 

(3) Sprijinul financiar acordat operatorilor economici aflaţi în 
dificultate, poate fi şi sub forma unor ajutoare de stat de restructurare 
sub formă de credite cu o rată a dobânzii cel puţin comparabilă cu cele 
acordate pentru creditele către societăţi sănătoase şi în special cu rata de 
referinţă adoptată de Comisia Europeană, subvenţii, infuzii de capital de 
lucru sau capital social, participări la majorarea capitalului social prin 
transformarea unor creanţe certe lichide şi exigibile ale AVAS şi 
Ministerului Economiei, în acţiuni.” 
 

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 2. – (1) Sumele necesare acordării sprijinului financiar 

reversibil prevăzut la art.1 alin. (1) vor fi alocate din veniturile din 
privatizare înregistrate în contul curent general al trezoreriei statului, la 
solicitarea AVAS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în 
vigoare a fiecărei hotărâri a Guvernului de alocare a sumelor, într-un 
cont de disponibilităţi distinct deschis la trezoreria statului pe numele 
acesteia. 

(2) Sumele necesare susţinerii ajutoarelor de stat prevăzute la 
art.1 alin. (2) se vor aloca de la bugetul de stat prin bugetul AVAS. 

(3) AVAS are obligaţia să reconstituie veniturile din privatizare, 
în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenţei 
împrumuturilor acordate prin hotărâre a Guvernului, din sumele 
rambursate de operatorii economici cărora le-au fost acordate creditele 
respective sau din fondurile prevăzute la alin. (2), după caz.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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