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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 
Bucureşti,      22.10.2019  
Nr. 4c-2/741 

 Comisia pentru industrii  
şi servicii 

 
Bucureşti,       22.10.2019  
Nr. 4c-3/344 
 
PLx 410/2019 

 

 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea 
unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele 
măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din 
privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și 
subîmprumutate operatorilor economici, trimis cu adresa nr. PLx.410/2019, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian IANCU 
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Parlamentul  României 

 
 

 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

Bucureşti,      22.10.2019  
Nr. 4c-2/741 

  

Comisia pentru industrii  
şi servicii 

Bucureşti,       22.10.2019  
Nr. 4c-3/344 
 
PLx 410/2019 

 
 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea 
unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la 

obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a 
împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și 

subîmprumutate operatorilor economici 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget finanțe și bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă,  cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri 
pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare 
la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a 
împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și 
subîmprumutate operatorilor economici. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  
în ședința din 25 septembrie 2019. 

La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social și al Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 
financiar-fiscale pentru stingerea obligațiilor fiscale și bugetare a unor operatori 
economici esențiali pentru stabilitatea și siguranța Sistemului Electroenergetic 
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Național, printr-o procedură de dare în plată și ulterioară concesionare a activelor 
energetice trecute în proprietatea statului, astfel încât să nu fie periclitată siguranța 
Sistemului Electroenergetic Național. Totodată, sunt reglementate obligațiile de plată 
pentru împrumuturile /subîmprumuturile angajate de operatorii economici și care fac 
obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat declarat ilegal, în condițiile 
necesității respectării unor Decizii ale Comisiei Europene. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputățiilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru buget finanțe și bănci au examinat proiectul de Lege și documentele conexe, în 
ședința din data de 22 octombrie 2019, iar membrii Comisiei pentru industrii și 
servicii, în ședința din 15 octombrie 2019. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și-au înregistrat 
prezența 26 deputați din totalul de 27 de membri, iar la Comisia pentru industrii şi 
servicii din totalul de 22 membri ai au fost prezenți 14 deputați. 

La dezbaterile celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și ai Ministerului Energiei. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri 
pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare 
la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a 
împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și 
subîmprumutate operatorilor economici, cu amendamentele admise prezentate în 
Anexă. 

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

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Sorin LAZĂR 

PREŞEDINTE, 
Iulian IANCU 

 
SECRETAR, 

Marilen-Gabriel Pirtea 

 
SECRETAR, 

Dumitru GHERMAN 
 
 
     

 
 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Expert parlamentar 
Cristina Dicu 

 
 

Consilier parlamentar 
Lucian Cumpătă 
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ANEXĂ 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

1.  Titlul legii: 
LEGE 

 pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului 

nr.60/2019 privind 
reglementarea unor măsuri 

pentru stingerea unor obligaţii 
fiscale şi bugetare, precum şi 
unele măsuri referitoare la 
obligaţiile de plată aferente 

împrumuturilor din venituri din 
privatizare şi împrumuturilor 

contractate de statul român de la 
instituţii de credit şi 

subîmprumutate operatorilor 
economici

  

2.  Articol unic. -  Se  aprobă  
Ordonanța  de   urgență   a  
Guvernului  nr.60 din 4 iulie 2019 
privind reglementarea unor măsuri 
pentru stingerea unor obligații 
fiscale și bugetare, precum și unele 
măsuri referitoare la obligațiile de 
plată aferente împrumuturilor din 
venituri din privatizare și 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

împrumuturilor contractate de 
statul român de la instituții de 
credit și subîmprumutate 
operatorilor economici, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.556 din 5 iulie 2019, cu 
următoarele modificări și 
completări: 

3. Titlul ordonanței:  
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

privind reglementarea unor 
măsuri pentru stingerea unor 
obligații fiscale și bugetare, 

precum și unele măsuri 
referitoare la obligațiile de plată 

aferente împrumuturilor din 
venituri din privatizare și 

împrumuturilor contractate de 
statul român de la instituții de 

credit și subîmprumutate 
operatorilor economici 

   

4. CAPITOLUL I 
Reglementarea unor măsuri 

pentru stingerea unor obligații 
fiscale și bugetare 

   

5.  
 
 
 
Art. 1. - (1) Prezenta ordonanță de 
urgență reglementează o modalitate 
specială de stingere a obligațiilor 

1. La articolul 1, alineatul (1) și 
litera a) a alineatului (2) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„Art.1.- (1) Prezenta ordonanţă de 
urgenţă reglementează o modalitate 
specială de stingere a obligaţiilor 

1. 1. La articolul 1, alineatul (1) 
și litera a) a alineatului (2) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
Art.l. - (1) Prezenta ordonanţă de 
urgenţă reglementează o modalitate 
specială de stingere a obligaţiilor 

Reformulare necesară 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

fiscale și bugetare ale operatorilor 
economici care dețin capacități de 
producere a energiei electrice 
instalate în Sistemul 
electroenergetic național 
reprezentând active funcționale 
energetice, administrate de Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 

fiscale şi bugetare ale operatorilor 
economici care deţin capacităţi de 
producere a energiei electrice și 
termice în cogenerare  instalate în 
Sistemul electroenergetic naţional 
reprezentând active funcţionale 
energetice și  activele miniere ce 
asigură cărbunele necesar 
funcționării acestora, administrate 
de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. 

fiscale şi bugetare, administrate 
de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, ale 
operatorilor economici care deţin 
capacităţi de producere a energiei 
electrice şi termice în cogenerare 
instalate în Sistemul 
electroenergetic naţional 
reprezentând active funcţionale 
energetice şi activele miniere ce 
asigură cărbunele necesar 
funcţionării acestora. 
 
Autor: Sitterli Ovidiu-Ioan 
Comisia pentru industrii și servicii 

 (2) Pentru aplicarea prezentei 
ordonanțe de urgenta, expresiile de 
mai jos semnifică după cum 
urmează: 

........................   

 a) active funcționale energetice - 
totalitatea bunurilor mobile și 
imobile aparținând unui operator 
economic care deține capacități de 
producție a energiei electrice care 
concură la asigurarea siguranței 
Sistemului electroenergetic 
național. Activul funcțional 
energetic reprezintă o componentă 
a unităților dispecerizabile de 
producere a energiei electrice; 

a) active funcţionale energetice - 
totalitatea bunurilor mobile şi 
imobile aparţinând unui operator 
economic care deţine capacităţi de 
producţie a energiei electrice și 
termice în cogenerare care concură 
la asigurarea siguranţei Sistemului 
electroenergetic naţional și la 
furnizarea energiei termice 
consumatorilor casnici și 
instituțiilor publice de interes. 
Activul funcţional energetic 
reprezintă o componentă a 

a) active funcţionale energetice - 
totalitatea bunurilor mobile şi 
imobile aparţinând unui operator 
economic care deţine capacităţi de 
producţie a energiei electrice şi 
termice în cogenerare care concură 
la asigurarea siguranţei Sistemului 
Electroenergetic Naţional și la 
furnizarea energiei termice în 
sistem centralizat. Activul 
funcţional energetic reprezintă o 
componentă a unităţilor 
dispecerizabile de producere a 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

unităţilor dispecerizabile de 
producere a energiei electrice;” 
 

energiei electrice;" 
 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 
 
 

 b) unitate dispecerizabilă de 
producere a energiei electrice - 
potrivit definiției prevăzute la art. 4 
pct. 37 din Regulamentul de 
programare a unităților de 
producție și a consumatorilor 
dispecerizabili, aprobat prin 
Ordinul președintelui Autorității 
Naționale de Reglementare în 
Domeniul Energiei nr. 32/2013, cu 
modificările ulterioare; 

   

 c) grup dispecerizabil - potrivit 
definiției prevăzute la art. 4 pct. 16 
din Regulamentul de programare a 
unităților de producție și a 
consumatorilor dispecerizabili, 
aprobat prin Ordinul președintelui 
Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul 
Energiei nr. 32/2013, cu 
modificările ulterioare; 

   

 d) siguranța Sistemului 
electroenergetic național - potrivit 
definiției prevăzute la art. 3 pct. 
731 din Legea nr. 123/2012, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

 
6.  

 
 
Art. 2. - (1) Prin derogare de la 
prevederile art. 263 din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările 
și completările ulterioare, oricând, 
la cererea operatorilor economici 
care dețin capacități de producere a 
energiei electrice instalate în 
Sistemul electroenergetic național 
reprezentând active funcționale 
energetice, creanțele fiscale și 
bugetare administrate de Ministerul 
Finanțelor Publice prin Agenția 
Națională de Administrare Fiscală 
se sting prin trecerea în 
proprietatea publică a statului și în 
administrarea Ministerului 
Energiei a unor active funcționale 
energetice, aflate în proprietatea 
acestora. 

2. La articolul 2, alineatele 
(1), (2), (3) și (5) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
„Art.2.- (1) Prin derogare de 
la prevederile art.263 din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare, oricând, 
la cererea operatorilor economici 
care deţin capacităţi de producere a 
energiei electrice și termice în 
cogenerare furnizate în sistem 
centralizat, instalate în Sistemul 
electroenergetic naţional 
reprezentând active funcţionale 
energetice și  active miniere ce 
asigură cărbunele necesar 
funcționarii acestora, creanţele 
fiscale şi bugetare administrate de 
Ministerul Finanţelor Publice prin 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală se sting prin trecerea în 
proprietatea publică a statului şi în 
administrarea Ministerului 
Energiei a unor active, aflate în 
proprietatea acestora. 
 

  

 (2) Cererea operatorilor economici 
aprobată prin hotărârea adunării 
generale a acționarilor va cuprinde 
o analiză tehnico - economică 
privind justificarea operațiunii și 

(2) Cererea operatorilor economici 
aprobată prin hotărârea adunării 
generale a acţionarilor va cuprinde 
o analiză tehnico-economică 
privind justificarea operaţiunii şi 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

efectele acesteia și va fi însoțită de 
avizul favorabil al Ministerului 
Energiei și al operatorului de 
transport și sistem - Compania 
Națională de Transport al Energiei 
Electrice „Transelectrica ˮ - S.A., 
inclusiv cu privire la caracterul 
necesar al activului respectiv 
pentru siguranța Sistemului 
electroenergetic național. 

efectele acesteia şi va fi însoţită de 
avizul favorabil al Ministerului 
Energiei şi al operatorului de 
transport şi sistem - Compania 
Naţională de Transport al Energiei 
Electrice „Transelectrica“ - S.A., 
inclusiv cu privire la caracterul 
necesar al activului respectiv 
pentru siguranţa Sistemului 
Electroenergetic Naţional și al 
unității administrativ-teritoriale 
dacă activele respective concură și 
la asigurarea furnizării energiei 
termice în sistem centralizat și dacă 
unitatea teritorială respectivă 
solicită preluarea acestor active. 
 

 (3) Nu pot face obiectul 
operațiunilor prevăzute la alin. (1) 
activele funcționale energetice 
pentru care operatorii economici 
nu dețin licențe sau autorizații de 
funcționare aflate în perioada de 
valabilitate la data transferului, 
precum și cele care nu sunt 
autorizate din punctul de vedere al 
protecției mediului la momentul 
transferului. 

(3) Nu pot face obiectul 
operaţiunilor prevăzute la alin.(1), 
activele funcţionale energetice 
pentru care operatorii economici 
nu deţin licenţe sau autorizaţii de 
funcţionare aflate în perioada de 
valabilitate la data transferului, 
precum şi cele care nu sunt 
autorizate sau nu sunt în curs de 
autorizare din punctul de vedere al 
protecţiei mediului la momentul 
transferului. 
 

  

 (4) Bunurile aferente activelor 
funcționale energetice care sunt 
grevate de alte sarcini sau garanții 

............................... 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

în afara celor instituite de 
Ministerul Finanțelor Publice sau 
organul fiscal central nu pot 
constitui obiectul prezentei 
ordonanțe de urgență. 

 

 (5) Stingerea creanțelor fiscale și 
bugetare se va face la valoarea 
bunurilor ce intră în componența 
activelor funcționale energetice, 
stabilită prin raportul de evaluare 
întocmit de către un evaluator 
autorizat în condițiile legii. 

(5) Stingerea creanţelor fiscale şi 
bugetare se va face la valoarea 
bunurilor ce intră în componenţa 
activelor funcţionale energetice și 
activelor miniere ce asigură 
cărbunele necesar funcționării 
acestora, stabilită prin raportul de 
evaluare întocmit de către un 
evaluator autorizat în condiţiile 
legii.” 
 

  

 (6) Lista bunurilor aferente 
activelor funcționale energetice ce 
urmează să fie evaluate, precum și 
raportul de evaluare prevăzut la 
alin. (5) se aprobă prin ordin al 
ministrului energiei. 

   

 (7) Ministerul Energiei și 
operatorii economici încheie un 
proces-verbal de predare-preluare 
prin care trec în proprietatea 
publică a statului activele 
funcționale energetice prevăzute la 
alin. (1), care cuprinde și valoarea 
acestora. 

   

 (8) Procesul-verbal prevăzut la 
alin. (7) constituie titlu de 
proprietate publică al statului. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

 
7. Art. 3. - (1) În vederea stingerii 

creanțelor fiscale și bugetare, în 
termen de 15 zile de la încheierea 
procesului-verbal prevăzut la art. 2 
alin. (7), operatorul economic 
depune cererea de stingere a 
obligațiilor fiscale și bugetare la 
organul fiscal central. 

   

  
 
 
(2) Cererea va fi însoțită de lista 
bunurilor aferente activelor 
funcționale energetice, raportul de 
evaluare a acestora, prevăzute la 
art. 2 alin. (6), precum și procesul-
verbal prevăzut la art. 2 alin. (7). 

3. La articolul 3, alineatul 
(2) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Cererea va fi însoțită de lista 
bunurilor aferente activelor 
funcționale energetice și activelor 
miniere ce asigură cărbunele 
necesar funcționării acestora, 
raportul  de  evaluare  a  acestora,  
prevăzute  la  art.2  alin.(6),  
precum și procesul-verbal prevăzut 
la art.2 alin.(7).” 

  

 (3) Organul fiscal central stinge 
creanțele fiscale și bugetare cu 
valoarea bunurilor trecute în 
proprietatea publică a statului în 
temeiul prezentei ordonanțe de 
urgență, în baza procesului - verbal 
prevăzut la art. 2 alin. (7), și 
notifică operatorul economic și 
Ministerul Energiei în acest sens. 

   

 (4) Data stingerii creanțelor este 
data semnării procesului - verbal 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

prevăzut la art. 2 alin. (7). 
 

 (5) În cazul în care operațiunea de 
transfer al proprietății bunurilor, în 
condițiile prezentei ordonanțe de 
urgență, este taxabilă, cu valoarea 
stabilită, potrivit legii, plus taxa pe 
valoarea adăugată, se stinge cu 
prioritate taxa pe valoarea adăugată 
aferentă operațiunii de dare în 
plată. 

   

 (6) La data semnării procesului-
verbal prevăzut la art. 2 alin. (7) 
încetează de drept măsurile de 
indisponibilizare a bunurilor ce fac 
obiectul acestuia, instituite de 
organul fiscal central. 

   

8. Art. 4. - (1) În cazul în care 
bunurile ce fac obiectul prezentei 
ordonanțe de urgență, trecute în 
proprietatea publică statului, au 
fost revendicate și restituite, 
potrivit legii, terțelor persoane, 
operatorul economic va fi obligat 
la plata creanțelor stinse prin 
această modalitate. Creanțele 
fiscale și bugetare renasc la data la 
care bunurile au fost restituite 
terțului. 

   

 (2) Pentru perioada cuprinsă între 
data trecerii în proprietatea statului 
și data la care au renăscut creanțele 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

fiscale și bugetare prevăzute la art. 
3 alin. (3) nu se datorează dobânzi 
sau penalități de întârziere, după 
caz. 

9. Art. 5. - În termen de 30 de zile de 
la data semnării procesului-verbal 
prevăzut la art. 2 alin. (7), 
Guvernul, la propunerea 
Ministerului Energiei, adoptă o 
hotărâre privind înscrierea în 
inventarul centralizat al bunurilor 
aflate în domeniul public al statului 
a bunurilor mobile şi imobile 
preluate în proprietatea publică 
statului. 

   

10.  
 
 
Art. 6. - (1) Bunurile mobile și 
imobile aferente activelor 
funcționale energetice transferate 
în domeniul public al statului în 
condițiile prezentei ordonanțe de 
urgență vor face obiectul unor 
contracte de concesiune încheiate 
în condițiile legii. Procedura de 
atribuire a contractelor de 
concesiune, încheierea, executarea 
și încetarea contractului de 
concesiune de bunuri proprietate 
publică se realizează cu respectarea 
prevederilor Ordonanței de urgență 

4. La articolul 6, alineatul 
(1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.6.- (1) Bunurile mobile 
şi imobile aferente activelor 
funcţionale energetice și  activelor 
miniere ce asigură cărbunele 
necesar funcționării acestora, 
transferate în domeniul public al 
statului în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă vor face 
obiectul unor contracte de 
concesiune încheiate în condiţiile 
legii. Procedura de atribuire a 
contractelor de concesiune, 
încheierea, executarea şi încetarea 
contractului de concesiune de 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

a Guvernului nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 22/2007, cu excepția situațiilor 
în care prin prezenta ordonanță de 
urgență se dispune altfel. 

bunuri proprietate publică se 
realizează cu respectarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr.22/2007, cu modificările 
ulterioare, cu excepţia situaţiilor în 
care prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă se dispune altfel.” 
 

 (2) În termen de 15 zile de la data 
intrării în vigoare a hotărârii 
prevăzute la art. 5, Ministerul 
Energiei, în calitate de concedent, 
va demara procedurile prevăzute 
de lege pentru atribuirea de 
contracte de concesiuni asupra 
bunurilor înscrise în domeniul 
public. 

   

 (3) La atribuirea contractului de 
concesiune se au în vedere 
următoarele criterii: 

   

 a) cel mai mare nivel al redevenței;    
 b) capacitatea economico-

financiară a ofertanților; 
   

 c) condiții specifice impuse de 
natura bunului concesionat; 

   

 d) protecția mediului înconjurător;    
 e) strategia de resurse umane și, cu 

prioritate, modalitățile de recrutare 
a personalului. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

 
11.  

________________ 
5. După articolul 6 se 
introduce un nou articol, art.61, 
cu următorul cuprins: 
„Art.61. - Prin excepție de la 
prevederile art. 6, bunurile mobile 
şi imobile aferente activelor 
funcţionale energetice care concură 
și la asigurarea furnizării energiei 
termice în sistem centralizat 
transferate în domeniul public al 
statului în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă pot trece din 
domeniul public al statului în 
domeniul public al unităților 
administrativ-teritoriale, la 
solicitarea expresă justificată a 
acestora în vederea satisfacerii 
unor obiective de interes local.” 

  

12. Art. 7. - (1) Prin derogare de la 
prevederile art. 4 alin. (2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 54/2006, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 22/2007, modul de 
calcul al redevenței pentru bunurile 
care fac obiectul concesiunii va fi 
determinat prin raportare la 
veniturile obținute de către 
concesionar în urma utilizării 
bunurilor. 
 

   

 (2)Venitul minim la care se va    
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

raporta obligația de plată a 
redevenței se stabilește prin studiul 
de oportunitate prevăzut la art. 10 
din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 54/2006, aprobată 
cu modificări prin Legea 
nr. 22/2007. 
 

 (3)Comisia de evaluare pentru 
atribuirea concesiunii cuprinde 
reprezentanți desemnați din partea 
Ministerului Energiei, Ministerului 
Finanțelor Publice, Autorității 
Naționale de Reglementare în 
Domeniul Energiei și a autorității 
competente în domeniul protecției 
mediului. 
 

   

 (4)Regulamentul de organizare și 
funcționare se aprobă de 
autoritatea concedentă, cu avizul 
autorităților și instituțiilor publice 
care desemnează membri în cadrul 
acesteia. 

   

13. CAPITOLUL II   
Reglementarea obligațiilor de 

plată pentru 
împrumuturile/subîmprumuturil

e angajate de operatorii 
economici și care fac obiectul 
unor decizii de recuperare a 
unor ajutoare de stat ilegale, 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

precum și a obligațiilor de plată 
pentru 

împrumuturile/subîmprumuturil
e angajate de operatorii 

economici care nu fac obiectul 
unor decizii de recuperare 

14. Art. 8. - (1) Pentru sumele aferente 
acordului de împrumut contractat 
de Ministerul Finanțelor Publice 
(denumit în continuare MFP) de la 
instituții de credit şi 
subîmprumutate operatorilor 
economici, ce fac obiectul unor 
decizii de recuperare a ajutorului 
de stat declarat ilegal, MFP, în 
calitate de împrumutat, demarează 
procedura de rambursare anticipată 
a împrumutului, după aprobarea 
sumelor în bugetul de stat cu 
această destinație. 
 

   

 (2) Rambursarea împrumutului de 
către operatorii economici 
subîmprumutaţi se efectuează în 
termen de cinci zile lucrătoare de 
la data obținerii acordului 
finanțatorului, cu încadrarea în 
prevederile bugetare aprobate cu 
această destinație, și cuprinde atât 
valoarea capitalului, cât și costurile 
aferente rambursării anticipate. 
 

   

 (3)Prin derogare de la prevederile  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

art. 6 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr. 109/2008, cu modificările și 
completările ulterioare, sursa de 
plată pentru rambursarea anticipată 
a acestor împrumuturi este Fondul 
de risc și în completare suma 
alocată de la bugetul de stat prin 
bugetul MFP - Acțiuni generale cu 
această destinație. 

 (4) După comunicarea deciziei de 
recuperare a ajutorului de stat 
declarat ilegal, Agenția Națională 
de Administrare Fiscală (ANAF) 
aplică procedurile de executare 
silită împotriva debitorului 
subîmprumutat în baza deciziei de 
recuperare a ajutorului de stat 
ilegal.  
Înscrisurile transmise la Agenția 
Națională de Administrare Fiscală, 
în baza acordului de împrumut 
subsidiar, inclusiv procedura de 
recuperare a sumelor cuprinse în 
acestea, se anulează concomitent 
cu stingerea din evidența contabilă 
a MFP a datoriilor la fondul de 
risc, respectiv bugetul de stat, 
reprezentând debite rezultate din 
rate de capital, dobânzi, 
comisioane și alte costuri, inclusiv 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

dobânzile și penalitățile de 
întârziere aferente acestora, 
calculate și datorate până la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgență, precum și cu 
stingerea obligațiilor de plată ale 
subîmprumutatului către MFP. 
Datoriile la fondul de risc rezultate 
în urma efectuării plății de către 
MFP către finanțator a ratelor de 
capital și dobânzilor după data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgentă și până la 
data rambursării anticipate a 
împrumuturilor, precum și cele 
rezultate ca urmare a rambursării 
anticipate, înregistrate în evidența 
contabilă a MFP și pentru care nu 
se mai emit înscrisuri, se sting 
concomitent cu obligațiile de plată 
ale subîmprumutatului către MFP. 
 

 (5) Datoriile la fondul de risc 
rezultate în urma efectuării plății 
de către MFP către finanțator a 
ratelor de capital și dobânzilor 
până la data rambursării anticipate 
a împrumuturilor, precum și cele 
rezultate ca urmare a rambursării 
anticipate, înregistrate în evidenţa 
contabilă a MFP și pentru care nu 
se mai emit înscrisuri, se sting 
concomitent cu obligațiile de plată 
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Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
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ale subîmprumutatului către MFP. 
15. Art. 9. - Sumele recuperate de 

ANAF în baza deciziei de 
recuperare a ajutorului de stat 
declarat ilegal se fac venit la 
bugetul de stat. 

   

16.  6. La articolul 9 se introduce 
un nou alineat, alin.(2), cu 
următorul cuprins:  
„(2) În cazul stingerii unor obligaţii 
fiscale şi bugetare prin operațiunile 
prevăzute la Capitolul I, 
recuperarea ajutorului de stat 
declarat ilegal se realizează cu 
prioritate, înainte de orice altă 
creanță fiscală sau bugetară.” 
 

  

17. Art. 10. - (1) Prin derogare de la 
articolele din actele normative de 
ratificare a acordurilor de 
împrumut prin care este 
reglementată sursa de plată a 
serviciului datoriei guvernamentale 
externe și de la prevederile art. 6 
din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr. 109/2008, cu modificările și 
completările ulterioare, în situația 
în care 
subîmprumutatul/beneficiarul final 
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Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
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al finanțării a contractat de la 
instituții financiare internaționale și 
alte subîmprumuturi care nu fac 
obiectul deciziei de recuperare a 
ajutorului de stat declarat ilegal, 
acestea se rambursează anticipat 
doar la solicitarea expresă a 
finanțatorului, având ca sursă de 
plată fondul de risc și în 
completare suma alocată de la 
bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Finanțelor Publice - 
Acțiuni generale cu această 
destinație. 
 

 (2)După rambursarea anticipată 
către finanțator a sumelor 
împrumutate în conformitate cu 
alin. (1), Ministerul Finanțelor 
Publice emite un înscris care 
constituie titlu de creanță prin care 
se individualizează obligațiile de 
recuperat, cu scadențele prevăzute 
în acordul de subîmprumut, care se 
transmite organului fiscal spre 
urmărire și recuperare, 
concomitent cu stingerea din 
evidența contabilă a Ministerului 
Finanțelor Publice a datoriilor la 
fondul de risc, respectiv bugetul de 
stat. 
 

   

 (3)MFP aduce la cunoștință    
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Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

subîmprumutatului emiterea titlului 
de creanță, iar plata obligațiilor 
acestuia se efectuează către 
organul fiscal, la termenele 
prevăzute în titlul de creanță. 
Sumele încasate se fac venit la 
bugetul de stat. 
 

 (4)Pentru neplata la scadență a 
sumelor stabilite în titlul de 
creanță, debitorii datorează 
dobânzi şi penalități de întârziere 
conform Legii nr. 207/2015, cu 
modificările și completările 
ulterioare, calculate și recuperate 
de organul fiscal. 
 

   

 (5)Debitele acumulate în perioada 
dintre trecerea în proprietatea 
publică a statului a unor active 
funcționale energetice aflate în 
proprietatea subîmprumutatului/ 
beneficiarului final şi rambursarea 
anticipată a subîmprumutului se 
recuperează de MFP în baza 
cadrului legal existent. 
 

   

18. Art. 11. - (1) Pentru împrumuturile 
contractate de la MFP din venituri 
din privatizare care fac obiectul 
deciziei de recuperare a ajutorului 
de stat declarat ilegal, obligația de 
rambursare a acestor sume 
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(autorul amendamentului) 
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încetează la data comunicării 
deciziei de recuperare. Această 
sumă constituie cheltuială 
definitivă, iar sumele recuperate de 
către ANAF se fac venituri la 
bugetul de stat. 

 (2) Înscrisurile transmise spre 
recuperare la ANAF se anulează de 
la data comunicării deciziei de 
recuperare a ajutorului de stat 
declarat ilegal. De la aceeași dată, 
obligația de reîntregire a 
veniturilor din privatizare se stinge, 
iar costurile aferente împrumutului 
cuvenite bugetului Trezoreriei 
Statului se anulează. 

   

19. Art. 12. - În situația în care 
subîmprumutatul are și 
împrumuturi contractate de la 
instituții financiare internaționale 
cu garanția statului rambursate 
integral, care nu fac obiectul 
deciziei de recuperare a ajutorului 
de stat declarat ilegal, înscrisurile 
aferente finanțării rambursabile 
garantate de stat transmise la 
ANAF, inclusiv procedura de 
recuperare a sumelor cuprinse în 
acestea, se anulează concomitent 
cu stingerea datoriilor la fondul de 
risc din evidența contabilă a MFP, 
reprezentând debite rezultate din 
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rate de capital, dobânzi și alte 
costuri, inclusiv dobânzile și 
penalitățile de întârziere aferente 
acestora, calculate și datorate până 
la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanțe de urgență, 
dată de la care încetează orice 
obligație de plată a 
subîmprumutatului către MFP. 

20. Art. 13. - Măsurile prevăzute prin 
prezenta ordonanță de urgență se 
realizează cu respectarea legislației 
naționale și europene în domeniul 
ajutorului de stat. 
 

   

21.   2. După articolul 13 se introduce 
un nou articol, articolul 14, cu 
următorul cuprins: 
 
Art. 14. - Măsurile prevăzute 
prin prezenta ordonanță de 
urgență a Guvernului se aplică și 
operatorilor economici aflați în 
procedură de insolvență, cu 
aplicarea legislației specifice. 
 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 
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