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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 
 
Conturile Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) sunt blocate în 

integralitatea lor şi nu pot fi efectuate niciun fel de plăţi, ca urmare a popririlor instituite 
de executorii judecătoreşti în temeiul unor titluri executorii a căror valoare cumulată la data 
de 31.07.2013 este în sumă de 382.274,8 mii lei. 

Veniturile încasate de instituţie în perioada 01.01.2013 – 31.07.2013 din care se 
plătesc datoriile pentru care au fost instituite titluri executorii sunt în sumă de 7.390 mii 
lei din BVC în sumă de 230.991 mii lei (încasări în proporţie de 3,20%). 

În baza titlurilor executorii Trezoreria Statului - Sectorul 1 procedează la 
indisponibilizarea tuturor sumelor încasate în conturile AAAS, inclusiv a creditelor bugetare 
deschise pentru plata cheltuielilor de funcţionare prevăzute în bugetul finanţat de la 
bugetul de stat, cu toate că despăgubirile aferente sentinţelor sunt prevăzute în bugetul 
propriu aferent activităţii de privatizare, administrare şi valorificare a activelor statului. 

Cea mai mare parte a obligaţiilor de plată ale AAAS nu are legătură directă cu 
activitatea instituţiei, ci reprezintă despăgubiri acordate de instanţele judecătoreşti 
creditorilor F.N.I, în temeiul Legii nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea 
consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de 
Investiţii, cu modificările şi completările ulterioare şi despăgubiri reprezentând 
echivalentul bănesc al imobilelor restituite de societăţile comerciale privatizate, către 
foştii proprietari, prin efectul unor hotărâri judecătoreşti, pronunţate în temeiul 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 137/2002 privind unele 
măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare.  

Situaţia de blocaj financiar prezentată pune în pericol funcţionarea AAAS, în 
condiţiile în care nu vor fi asigurate resursele băneşti necesare pentru plata cheltuielilor 
privind: 

- utilităţile; 
- evaluarea activelor supuse valorificării; 
- taxe de arbitraj, expertize încuviinţate de instanţele de judecată, servicii de 

asistenţă juridică în litigiile internaţionale; 
- deplasarea în teritoriu a executorilor AAAS în vederea identificării bunurilor 

urmăribile, întocmirii proceselor verbale de sechestru, afişării titlurilor 
executorii; 

- publicitatea anunţurilor de vânzare a activelor prin licitaţie publică; 
- transmiterea corespondenţei aferente licitaţiilor publice către debitori, primării, 

cadastru. 
 

În acelaşi timp, blocarea activităţii AAAS conduce la imposibilitatea creditorilor 
instituţiei de a-şi recupera creanţele prevăzute în titluri executorii. 

În scopul remedierii acestei situaţii, este necesară adoptarea unor măsuri 
legislative cu aplicabilitate limitată în timp, care să permită continuarea activităţii AAAS, 
în scopul asigurării surselor băneşti necesare plăţii obligaţiilor prevăzute în titlurile 
executorii. 

Astfel, prin prezentul proiect de lege se propune ca executarea obligaţiilor de 
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plată ale AAAS să se realizeze din veniturile bugetului de venituri şi cheltuieli aferent 
activităţii de privatizare şi de valorificare a activelor statului, urmând ca sumele 
repartizate de la bugetul statului să fie utilizate exclusiv conform destinaţiei acestora, 
prin stabilirea insesizabilităţii acestora până la data de 31.12.2015. 

Având în vedere aspectele prezentate, supunem spre aprobare Parlamentului 
prezentul proiect de Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Legea 
nr. 116/2011 privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare. 
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