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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
 

privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a 
unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea 
unei societăţi comeciale  

 
           Având în vedere angajamentele asumate de România prin acordurile 
de înţelegere cu Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană din anul 
2011, acte prin care Guvernul României s-a obligat să rezolve deficienţele 
constatate la unele întreprinderi de stat, prin măsuri care să conducă la 
restructurarea economico-financiară a acestora şi la eliminarea pierderilor şi 
eficientizarea pe termen lung a activităţii, 
 întrucât reducerea arieratelor către bugetul general consolidat este una 
dintre ţintele convenite prin Scrisoarea de intenţie şi Memorandumul tehnic 
de înţelegere din Aranjamentul Stand-by de tip preventiv dintre România şi 
Fondul Monetar Internaţional, 
 deoarece, prin acest Acord s-au prevăzut ţinte trimestriale de reducere 
a stocului de arierate şi o serie de măsuri concrete pentru Compania 
Naţională a Huilei S.A., printre care şi predarea activelor neviabile în 
schimbul stingerii obligaţiilor fiscale, în vederea asigurării condiţiilor de 
accesare a ajutorului de stat pentru închiderea de mine, conform legislaţiei de 
concurenţă, 
 având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor 
prevăzute în prezentul proiect ar conduce la ineficientizarea parţială a 
dispoziţiilor O.U.G. nr.84/2011, respectiv în ceea ce priveşte Compania 
Naţională a Huilei S.A., ar putea pune în pericol funcţionarea Sistemului 
energetic național – obiectiv naţional de interes strategic, pentru susţinerea 
căruia este necesară asigurarea producerii energiei electrice în termocentrale 
numai în condiţii de rentabilitate a producţiei de huilă - şi ar atrage 
nerespectarea acordurilor încheiate de România cu Fondul Monetar 
Internaţional şi Comisia Europeană, 
 în considerarea faptului cã aceste elemente vizează interesul general 
public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi 
amânată, 
 
 în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 
 

Cap. I - Preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare 
 Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea  

pentru Valorificarea Activelor Statului 
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 Art. 1. - (1) Creanţele deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului (AVAS) asupra Companiei Naţionale a Huilei S.A. în temeiul 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2003 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în 
vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate se preiau, prin protocol, de către Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală (ANAF) în vederea administrării, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) Creanţele care fac obiectul preluării conform alin.(1) sunt cele 
exigibile din evidenţa contabilă a AVAS, în lei, individualizate în titluri 
executorii care au stat la baza proceselor verbale de sechestru, neachitate la 
data încheierii protocolului de predare – primire. 

 
 Art. 2. - În termen de 15 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei 
ordonante de urgenţă, pentru creantele prevazute la art. 1 alin.(1), AVAS va 
comunica organelor fiscale ale ANAF : 

a) inscrisurile in care sunt individualizate creantele datorate si neachitate 
pana la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de 
urgenţă, si care reprezinta titluri executorii şi care au stat la baza 
proceselor verbale de sechestru; 

b) orice alte documente şi informatii disponibile, necesare administrării 
creanţelor prevăzute la art. 1 alin. (1). 

 
 Art. 3. - (1)  Procedura de predare primire a documentelor si 
informatiilor prevazute la art. 2 va fi aprobata prin ordin comun al ministrului 
finantelor publice si al presedintelui AVAS în termen de 10 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 (2) AVAS va notifica debitorului transferul creanţelor prevăzute la art. 1 
alin. (1), în termen de 5 zile de la data încheierii protocolului de predare 
primire prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
 (3) Creanţele preluate în condiţiile art.1 alin.(1) sunt asimilate creantelor 
fiscale de la data comunicării notificării prevăzute la alin.(2). 
 
 Art. 4. - Sumele incasate de catre AVAS dupa intrarea in vigoare a 
prezentei ordonante de urgenţă se vireaza in termen de maxim 5 zile de la 
data încasării in conturile specifice acestor tipuri de creanta deschise pe 
codul de identificare fiscală al contribuabilului la unitatea de trezorerie a 
statului. 
 
 Art. 5. - Sumele rezultate din valorificarea creantelor preluate de ANAF 
potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă constituie venituri la bugetul Fondului 
Naţional Unic de Asigurări de Sănătate.  
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 Art. 6. – Pentru neachitarea creantelor prevazute la art. 1 alin.(1) se 
datoreaza de data comunicării notificării prevăzute la art.3 alin.(2) dobanzi si 
penalitati de intarziere conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 Art. 7. – Sumele reprezentand creanţele prevazute la art. 1 alin.(1), 
pentru care dreptul de a cere executare silita s-a prescris pana la data 
predarii acestora catre ANAF, raman in responsabilitatea AVAS. 
 

Cap. II - Reglementarea unor dispoziţii referitoare  
la înfiinţarea unei societăţi comeciale 

 
 Art. 8. - (1) Bunurile aferente activelor prevăzute în anexa nr.1 la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 trec din domeniul public în 
domeniul privat al statului. 
  (2) În termen de 7 zile de la data intrării în proprietatea privată a 
statului a bunurilor prevăzute la alin.(1) Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri va demara procedurile prevăzute de lege pentru 
înfiinţarea unei societăţi comerciale, persoană juridică română, iniţial cu 
acţionar unic statul român. 
           (3)Societatea prevazuta la art. 8alin. (2) va gestiona ajutorul de stat 
aferent activelor prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.84/2011 potrivit notificarii la Comisia Europeana.  
 (4) Bunurile prevăzute la alin.(1) se constituie ca aport în natură al 
statului la capitalul social al societăţii prevăzute la alin.(2). 
 (5) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri asigură 
aducerea la îndeplinire, potrivit legii a atribuţiilor ce decurg din calitatea de 
instituţie publică implicată. 
 
 Art. 9. - În vederea asigurării sumelor necesare pentru înfiinţarea 
societăţii prevăzute la art.8 alin.(2), se autorizează Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri să introducă la cap. 81.01 “Combustibili şi 
energie”, titlul 72 “Active financiare” suma de 500 mii lei care se asigură prin 
redistribuiri de credite bugetare, cu încadrarea în prevederile bugetare 
aprobate. 
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EMIL   BOC 
 


