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1. Descrierea 
situatiei actuale

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
functioneaza ca institutie de specialitate a administr      publice 
centrale, cu personalitate juridica.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
functioneaza în baza prevederilor Ordonantei de urgent  a 
Guvernului nr. 23/2004, privind stabilirea unor masuri de 
reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare 
prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si 
Administrarea Participatiilor Statului, aprobata cu completari prin 
Legea nr. 360/2004, cu modificarile si completarile ul  rioare, 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind 
valorificarea unor active ale statului, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

În baza actelor normative citate Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului functioneaza începând cu anul 
2010, în baza a 2 bugete de venituri si cheltuieli.

        Potrivit prevederilor art. 3, alin. (2) din Ordonanta    
urgenta a Guvernului nr. 23/2004, privind stabilirea u  r masuri 
de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor 
Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru
Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobata cu 
completari prin Legea nr. 360/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  bugetul de venituri si cheltuieli aferent 
activitatii de privatizare si de valorificare se aproba prin hotarâre 
a Guvernului, spre deosebire de cheltuielile de personal si  cele 
aferente functionarii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor 
Statului care sunt finantate din bugetul aprobat în ca   l 
bugetului de stat.

            Potrivit prevederilor art. 15, alin. (3) din Ordonanta de 

NOTA DE FUNDAMENTARE

Sectiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ

Hotarâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent 
activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2012 al 
Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ 



2

urgenta a Guvernului nr. 37/2008, privind reglementarea  unor 
masuri financiare în domeniul bugetar, aprobata cu modificari 
prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completari e 
ulterioare, bugetele de venituri si cheltuieli privind activitatea de 
privatizare ale institutiilor publice implicate se apr    prin 
hotarâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Finantel r Publice.

În baza bugetului aprobat prin Hotarâre de Guvern sunt 
finantate activitatea de valorificare a activelor statului si de 
privatizare si administrare a participatiilor statului.

Activitatea de valorificare a activelor statului are c  
obiect principal valorificarea creantelor bancare neperformante 
preluate de la banci si este reglementata de Ordonanta de Urgenta 
a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor ac ive  ale 
statului, cu modificarile si completarile ulterioare.

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 
29/2002 privind instituirea unor masuri pentru diminuarea datoriei 
publice, s-au preluat, în vederea valorificarii, creantele statului 
provenite din executarea garantiilor emise de stat pentru 
împrumuturile externe acordate operatorilor economici.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2003 
privind preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea î   sarii si 
virarii la Fondul national unic de asigurari sociale d  sanatate, 
modificata prin Legea nr. 507/2004 pentru aprobarea Ordonantei 
Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri 
financiare, s-au preluat prin protocol în vederea valorificarii, 
creante fiscale de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

In temeiul art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din 
economie, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a 
preluat, în vederea recuperarii, creantele comerciale   stante ale 
Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale ”Distrigaz 
Sud” – S.A., precum si ale Societatii Comerciale Filiala de 
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” –
S.A. si ale Societatii Comerciale Filiala de Distribut    i Furnizare 
a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea”- S.A. 

Activitatea de administrare a participatiilor statului si de 
privatizare este reprezentata de urmatoarele acte normative: 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Le  a nr. 
44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,    gea nr. 
137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

1^1. În cazul 
proiectelor de acte 

Nu este cazul



3

normative care 
transpun legislatie 
comunitara sau 
creeaza cadrul 
pentru aplicarea 
directa a acesteia, 
se vor specifica 
doar actele 
comunitare în 
cauza, însotite de 
elementele de 
identificare ale 
acestora
2. Schimbari 
preconizate

Pâna la aparitia Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea 
unor autoritati si institutii publice, rationalizarea  heltuielilor 
publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordului-
cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar Internati  al, 
institutia era finantata în totalitate din venituri pr    i, în baza 
unui buget anual de venituri si cheltuieli, aprobat prin Hotarâre de 
Guvern. Începând din anul 2010 însa, institutia functioneaza în 
baza a doua bugete. Astfel :

Finantarea cheltuielilor de personal si a celor aferen e 
functionarii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor 
Statului se asigura integral de la bugetul de stat;
Bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de 
privatizare si de valorificare a activelor statului se aproba 
prin Hotarâre a Guvernului, si ca urmare, prezentul act 
normativ raspunde tocmai acestei prevederi.

          Prezentul proiect de act normativ reglementeaza pe baze 
economice si financiare modul de sustinere al cheltuielilor 
pentru activitatea de valorificare si administrare a activelor 
statului.

3. Alte informatii Potrivit OUG nr. 113/2006, institutiile publice implic    în 
procesul de privatizare au obligatia de a vira la bugetul statului 
veniturile obtinute din dividende, fara a avea posibil tatea 
deducerii cheltuielilor aferente activitatii de admini  rare a 
operatorilor economici din portofoliul acestora. Pe cale de 
consecinta, sursa principala de venituri a institutiilor publice 
implicate, o constituie veniturile din vânzarea pachetelor de 
actiuni la societatile din portofoliul acestora.

1. Impactul macroeconomic
a) impact asupra volumului productiei de 
bunuri si servicii;

a) nu este cazul

•

•

Sectiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
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b) impact asupra nivelului preturilor;
c) impact asupra volumului importurilor si 
exporturilor;
d) impact asupra ratei de ocupare a fortei de 
munca si asupra ratei somajului;

b) nu este cazul
c) nu este cazul

d) nu este cazul

1^1. Impactul asupra mediului concurential si 
domeniului ajutoarelor de stat:
a) limitarea directa sau indirecta a numarului 
furnizorilor în cazul în care proiectul de act 
normativ:

(i) asigura dreptul exclusiv al unei 
companii de a furniza un produs sau un 
serviciu;

(ii) instituie o licenta, un permis sau o 
autorizatie drept cerinta pentru desfasurarea 
activitatii;

(iii) limiteaza capacitatea unor firme de a 
participa la achizit iile publice;

(iv) conduce la cresterea semnificativa a 
costurilor de intrare sau de iesire de pe piata;

(v) creeaza o bariera geografica în raport 
cu capacitatea companiilor de a furniza 
bunuri sau servicii, de a invest i capital sau de 
a furniza forta de munca;
b) limitarea capacitatii furnizorilor de a 
concura în cazul în care proiectul de act 
normativ:

(i) controleaza sau influenteaza, în mod 
substantial, pretul la care se vinde un bun sau 
serviciu;

(ii) limiteaza libertatea furnizorilor de a 
face publicitate propriilor produse (dincolo de 
limitarea determinata de respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuala si de 
prevenirea publicitatii mincinoase);

(iii) stabileste standarde de calitate a 
produsului sau serviciului, standarde care 
difera semnificativ fata de practicile curente;

(iv) conduce la cresterea semnificativa a 
costurilor de productie ale unor furnizori în 
raport cu ceilalti (în special prin tratamentul 
diferentiat ce va fi aplicat operatorilor nou-
intrati pe piata în raport cu cei existenti);
c) reducerea gradului de stimulare a 
furnizorilor pentru a concura efectiv în cazul 

Nu este cazul
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în care proiectul de act normativ:
(i) instituie un regim de autoreglementare 

sau de coreglementare;
(ii) solicita sau încurajeaza publicarea 

informatiilor privind productia, preturile sau 
costurile companiei;

(iii) excepteaza activitatea dintr-un anumit 
domeniu sau un grup de operatori economici 
de la aplicarea regulilor de concurenta;
d) limitarea optiunilor si informatiilor 
disponibile pentru clienti în cazul în care 
proiectul de act normativ:

(i) limiteaza optiunile clientilor;
(ii) reduce mobilitatea clientilor fata de 

furnizorii de bunuri sau servicii prin cresterea 
explicita sau implicita a costurilor de 
schimbare a furnizorilor;
e) luarea unei masuri de ajutor de stat în cazul 
în care proiectul de act normativ instituie o 
masura de sprijin care îndeplineste 
urmatoarele conditii:

(i) provine din fonduri publice, indiferent 
de forma (fie lichiditati sau credite cu 
dobânda subventionata, fie  scutiri, amânari 
sau reduceri de taxe etc.) sau sunt acordate de 
o institutie publica;

(ii) este selectiva;
(iii) poate crea un avantaj economic 

pentru anumite întreprinderi;
(iv) distorsioneaza sau poate distorsiona 

concurenta pe Piata Unica.
2. Impactul asupra mediului de afaceri

a) beneficii directe si indirecte 
preconizate;

b) simplificarea procedurilor 
administrative;

c) cheltuieli directe si indirecte ale 
operatorilor economici.

d) se va indica procentul pe care îl detin 
întreprinderile mici si mijlocii în cadrul 
afectat de masura legislativa, precum si 
impactul acesteia asupra activitatilor 
întreprinderilor mici si mijlocii din domeniul 
respectiv

Nu este cazul

3. Impactul social Nu este cazul
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4. Impactul asupra mediului Nu este cazul
5. Alte informatii Nu este cazul

Prin adoptarea actului normativ propus, se 
creeaza premisele obtinerii unor venituri totale 
prognozate de AVAS, care vor fi de 176.250 mii 
lei, dupa cum urmeaza:
- venituri din activitatea de valorificare: 27.011
mii lei;
- venituri din privatizare: 149.239 mii lei.

Cheltuielile ocazionate de procesul de 
privatizare si valorificare sunt suportate din 
venituri proprii si vor fi în anul 2012 de 138.750
mii  lei.
            Aceste cheltuieli includ si plata 
despagubirilor pentru pagubitii FNI, precum si 
alte obligatii de plata stabilite prin titluri 
executorii, în suma totala de 132.470 mii lei, 
conform OG nr.22/2002 privind executarea 
obligatiilor de plata ale institutiilor publice 
stabilite prin titluri executorii 

Nu este cazul.

Impactul financiar va fi de plus 4.702 mii 
lei, varsaminte din dividende si dobânzi catre  
bugetul de stat, plus 1.213 mii lei varsaminte la
trezoreria statului din valorificarea activelor 
statului, creantelor comerciale si din privatizare, 
plus  12.825 mii lei varsaminte la fondul national 
unic de asigurari sociale de sanatate, plus 270 mii 
lei varsaminte la fondul de risc din valorificarea 
creantelor preluate de la Ministerul Finantelor 
Publice,
Vor fi efectuate si alte transferuri potrivit 

destinatiilor legale, astfel:
- 500 mii lei, alte transferuri conform legii 
570/2004 privind unele masuri pentru privatizarea 
societatilor comerciale fil iale de distributie si 
furnizare a energiei electrice "Electrica 
Dobrogea" - S.A. si "Electrica Banat" - S.A., 
precum si unele masuri pentru reglementarea 

Sectiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât si pe termen lung 
1. Modificari ale veniturilor 
bugetare plus/minus, pentru 
bugetul de stat si bugete locale

2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus pentru 
buget de stat si bugete locale
3. Impact financiar, plus/minus
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activitatilor societatilor comerciale din domeniul 
distributiei de energie electrica, 
- 7.990 mii lei, transfer disponibil catre OPSPI 
conform OUG 13/2009 privind restituirea de catre 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului sau orice succesor legal al acesteia catre 
Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii în 
Industrie a sumelor existente în conturile acestuia 
la data de 31 decembrie 2006, predate conform 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin 
Legea nr. 308/2008,
- 10.000 mii lei varsaminte catre bugetele locale 
ca urmare a privatizarii unor societati comerciale 
de interes local.

Nu sunt necesare. 

Nu sunt necesare. 
Nu sunt necesare. 

Nu sunt necesare.

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative care se modifica sau se 

abroga ca urmare a intrarii în vigoare a 
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate în 
vederea implementarii noilor dispozitii

Nu este cazul

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislatia comunitara în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare:
a) tipul, titlul, numarul si data actului 
comunitar ale carui cerinte sunt transpuse de 
proiectul de act normativ;
b) obiectivele actului comunitar;
c) tipul de transpunere a prevederilor 
comunitare în cauza, precizându-se daca 
transpunerea este totala sau partiala; în situatia 

Nu este cazul

4. Propuneri pentru acoperirea 
cresterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii
Sectiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislatie  în vigoare
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transpunerii partiale, se vor preciza termenul si 
modalitatea de transpunere totala;
d) termenele-limita pentru transpunerea actelor 
comunitare vizate - termenul-limita pentru 
adoptarea proiectului de act normativ si 
justificarea acestui termen
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a 
actelor normative comunitare, cu urmatorul 
continut:
a) justificarea necesitatii adoptarii masurilor 
incluse în proiect în vederea aplicarii actului 
comunitar;
b) tipul, titlul, numarul si data actului normativ 
comunitar pentru care se creeaza cadrul de 
aplicare directa

Nu este cazul

4. Hotarâri ale Curtii de Justitie a Uniunii 
Europene

Nu este cazul

5. Alte acte normative si/sau documente 
internationale din care decurg angajamente, 
facându-se referire la un anume acord, o anume 
rezolutie sau recomandare internationala ori la 
alt document al unei organizatii internationale:

a) daca proiectul de act normativ respecta în 
totalitate angajamentele, se va indica modul în 
care implementarea proiectului de act normativ 
va duce la îndeplinirea acestor angajamente;

b) daca proiectul de act normativ respecta 
partial angajamentele, se va explica motivul si 
se va preciza când si în ce fel se va ajunge la o 
respectare deplina a angajamentelor.

Nu este cazul

6. Alte informatii Nu este cazul

1. Informatii privind procesul de 
consultare cu organizatii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare si alte organisme 
implicate

Nu este cazul

2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum si a modului în 
care activitatea acestor organizatii 
este legata de obiectul proiectului 
de act normative

Nu este necesar

3. Consultarile organizate cu Nu este cazul

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate în vederea elaborarii proiectul i de act normativ
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autoritatile administratiei publice 
locale, în situatia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activitati ale acestor autoritati, în 
conditiile Hotarârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 
ale autoritatilor administratiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative
4. Consultarile desfasurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotarârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
intermin isteriale permanente

Nu este cazul

5. Informatii privind avizarea de 
catre: 

a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare 

a
Tarii

c) Consiliul Economic si Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

b) Nu este cazul.

d) Nu este cazul.
e) Nu este cazul

6. Alte informatii Nu este cazul

1. Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ a fost supus 
procedurilor de transparenta decizionala conform 
Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 
în administratia publica prin publicarea pe site-ul 
Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, 
în vederea formularii de observatii.

În sedinta din data de ?????????? a 
Comisiei de Dialog Social întrunita în cadrul 
Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, 
au fost consultati partenerii sociali cu privire la 
prezentul proiect, în baza Legii dialogului social 
nr. 62/2011.

2. Informarea societatii civile cu Proiectul de act normativ a fost afisat pe site-ul 

Sectiunea a 7-a

Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului 
de act normativ
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privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum 
si efectele asupra sanatatii si 
securitatii cetatenilor sau diversitatii 
biologice

Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului.

3. Alte informatii Nu este cazul 

1. Masurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administratiei publice 
centrale si/sau locale - înfiintarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competentelor institutiilor existente

Nu sunt necesare.

2. Alte informatii Nu este cazul

Fata de cele prezentate mai sus, s-a întocmit proiectul de Hotarâre anexat, pe 
care, daca sunteti de acord, va rugam sa-l adoptati.

Sectiunea a 8-a
Masuri de implementare

Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului

Presedinte

Marius Lucian OBREJA

AVIZAM FAVORABIL:

Ministerul Finantelor Publice

Viceprim - Ministru

Florin GEORGESCU
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