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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 39 din 30 aprilie 2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei 

Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal 

competent 
 
 
Secţiunea a 2 –a  
 
Motivul emiterii actului normativ  
 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39 din 30 aprilie 2013 privind preluarea de 
către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante 
asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia 
Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal 
competent,  a fost aprobata prin Legea 266/2013, publicată în Monitorul Oficial al 
României, nr. 267 din 13 mai 2013. 
      Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39 prevede la Art. 6 următoarele „Ca urmare 
a preluării creanţei administrate de către ANAF, AAAS, în calitate de creditor bugetar, 
are obligaţia de a lua toate măsurile în vederea recuperării creanţei datorate de către 
Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. şi de a vira 
sumele distribuite conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
către bugetul general consolidat.” 
   În acest fel, menţinerea art.6 în textul actului normativ face ca  însăşi motivaţia pentru 
care a fost iniţiată şi promovat a Ordonanţa  Guvernului nr. 39/2013 sa dispară, întrucât 
s-a avut in vedere faptul că preluarea de către AAAS a creanţei deţinute de ANAF se 
face în vederea concentrării deciziei în Adunarea/Comitetul creditorilor, astfel încât să se 
creeze cadrul necesar pentru: 
    - configurarea pachetului de măsuri ce pot fi implementate pentru soluţionarea 
problemelor existente la Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase 
"REMIN" - S.A. Baia Mare, în baza unor criterii obiective şi cuantificabile; 
    - administrarea, la nivel unitar şi în interesul statului român, a măsurilor pentru 
menţinerea societăţii sau reinserţia activităţilor viabile din cadrul acesteia, în 
circuitul economic, concomitent cu maximizarea nivelului de recuperare a creanţelor  
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statului în condiţii de eficienţă şi transparenţă a procesului de valorificare.  
 
1. Descrierea situaţiei 
actuale 

Articolul 6 al Ordonanţei Guvernului nr. 39 din 30 aprilie 
2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare 
restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor 
Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, prin organul fiscal competent, a fost introdus in 
proiectul de act normativ iniţiat de AAAS, la solicitarea 
expresa a ANAF şi a  Ministerului Finanţelor Publice.  
Acest articol  impune practic în sarcina  AAAS, o 
obligaţie legala a ANAF,  nelăsând AAAS posibilitatea 
de  a  putea stabili o strategie de reorganizare a 
societăţii cu capital de stat aflată în insolvenţă, strategie 
care să poată fi  apoi susţinută si din calitatea de 
acţionar (în şedinţa AGA de votare a planului de 
reorganizare) dar  şi din calitatea de creditor (in şedinţa 
adunării creditorilor de votare a planului de 
reorganizare). 

1^1. În cazul proiectelor de 
acte normative care transpun 
legislaţie comunitară sau 
creează cadrul pentru 
aplicarea directă a acesteia, 
se vor specifica doar actele 
comunitare în cauză, însoţite 
de elementele de identificare 
ale acestora 

 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări preconizate Prin completarea art.3 se va da posibilitatea stabilirii 
unui grafic de recuperare a sumelor datorate statului, 
conform programului de reorganizare care va fi aprobat. 
 
 
Se propune abrogarea prevederilor  articolului 6,  din  
Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 39 din 30 aprilie 
2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare 
restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor 
Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, prin organul fiscal competent. 
 

3. Alte informaţii (**) Nu este cazul 
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Secţiunea a 3 –a 
 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ  
 
1. Impactul macroeconomic 
a) impact asupra volumului 
producţiei de bunuri şi servicii; 
b) impact asupra nivelului 
preţurilor; 
c) impact asupra volumului 
importurilor şi exporturilor; 
d) impact asupra ratei de 
ocupare a forţei de muncă şi 
asupra ratei şomajului; 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

1^1. Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor de 
stat: 
a) limitarea directă sau 
indirectă a numărului 
furnizorilor în cazul în care 
proiectul de act normativ: 

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

(ii) instituie o licenţă, un 
permis sau o autorizaţie drept 
cerinţă pentru desfăşurarea 
activităţii; 

(iii) limitează capacitatea 
unor firme de a participa la 
achiziţiile publice; 

(iv) conduce la creşterea 
semnificativă a costurilor de 
intrare sau de ieşire de pe 
piaţă; 

(v) creează o barieră 
geografică în raport cu 
capacitatea companiilor de a 
furniza bunuri sau servicii, de 
a investi capital sau de a 
furniza forţă de muncă; 
b) limitarea capacităţii 
furnizorilor de a concura în 
cazul în care proiectul de act 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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normativ: 
(i) controlează sau 

influenţează, în mod 
substanţial, preţul la care se 
vinde un bun sau serviciu; 

(ii) limitează libertatea 
furnizorilor de a face 
publicitate propriilor produse 
(dincolo de limitarea 
determinată de respectarea 
drepturilor de proprietate 
intelectuală şi de prevenirea 
publicităţii mincinoase); 

(iii) stabileşte standarde de 
calitate a produsului sau 
serviciului, standarde care 
diferă semnificativ faţă de 
practicile curente; 

(iv) conduce la creşterea 
semnificativă a costurilor de 
producţie ale unor furnizori în 
raport cu ceilalţi (în special 
prin tratamentul diferenţiat ce 
va fi aplicat operatorilor nou-
intraţi pe piaţă în raport cu cei 
existenţi); 
c) reducerea gradului de 
stimulare a furnizorilor pentru 
a concura efectiv în cazul în 
care proiectul de act normativ: 

(i) instituie un regim de 
autoreglementare sau de 
coreglementare; 

(ii) solicită sau încurajează 
publicarea informaţiilor privind 
producţia, preţurile sau 
costurile companiei; 

(iii) exceptează activitatea 
dintr-un anumit domeniu sau 
un grup de operatori 
economici de la aplicarea 
regulilor de concurenţă; 

 
d) limitarea opţiunilor şi 
informaţiilor disponibile pentru 
clienţi în cazul în care 
proiectul de act normativ: 
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(i) limitează opţiunile 
clienţilor; 

(ii) reduce mobilitatea 
clienţilor faţă de furnizorii de 
bunuri sau servicii prin 
creşterea explicită sau 
implicită a costurilor de 
schimbare a furnizorilor; 

 
e) luarea unei măsuri de 
ajutor de stat în cazul în care 
proiectul de act normativ 
instituie o măsură de sprijin 
care îndeplineşte următoarele 
condiţii: 

(i) provine din fonduri 
publice, indiferent de formă 
(fie lichidităţi sau credite cu 
dobândă subvenţionată, fie 
scutiri, amânări sau reduceri 
de taxe etc.) sau sunt 
acordate de o instituţie 
publică; 

(ii) este selectivă; 
(iii) poate crea un avantaj 

economic pentru anumite 
întreprinderi; 

(iv) distorsionează sau 
poate distorsiona concurenţa 
pe Piaţa Unică. 
2. Impactul asupra mediului 
de afaceri 
a) beneficii directe şi indirecte 
preconizate; 
b) simplificarea procedurilor 
administrative; 
c) cheltuieli directe şi indirecte 
ale operatorilor economici. 
d) se va indica procentul pe 
care îl deţin întreprinderile 
mici şi mijlocii în cadrul 
afectat de măsura legislativă, 
precum şi impactul acesteia 
asupra activităţilor 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
din domeniul respectiv. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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4. Impactul asupra mediului 
de afaceri (***) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii  Nu este cayul 

 
Secţiunea a 4 –a 
 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 
 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

- mii lei - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media 
pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare,   plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat, din acesta:               
  (i) impozit pe profit                    
  (ii) impozit pe venit                    
b) bugete locale:  
   (i) impozit pe profit                             
 c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:   
  (i) contribuţii de asigurări   
        

      

2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care : 
a) buget de stat, din acesta:               
 (i) cheltuieli de personal               
 (ii) bunuri şi servicii                  
b) bugete locale:                           
 (i) cheltuieli de personal               
 (ii)bunuri şi servicii                  
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:     
 (i) cheltuieli de personal                 
 (ii) bunuri şi servicii 
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3.  Impact financiar, 
plus/minus, din care:  
 a) buget de stat                         
 b) bugete locale                 

      

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare: 

      

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare   

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea   
modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii    Nu este cazul 
 
Secţiunea a 5-a                                                              
 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 
1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 
 a) acte normative care se 
modifică sau se abrogă ca 
urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a 
fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Conformitatea proiectului de Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
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act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi 
comunitare: 
a) tipul, titlul, numărul şi data 
actului comunitar ale cărui 
cerinţe sunt transpuse de 
proiectul de act normativ; 
b) obiectivele actului comunitar; 
c) tipul de transpunere a 
prevederilor comunitare în 
cauză, precizându-se dacă 
transpunerea este totală sau 
parţială; în situaţia transpunerii 
parţiale, se vor preciza termenul 
şi modalitatea de transpunere 
totală; 
d) termenele-limită pentru 
transpunerea actelor comunitare 
vizate - termenul-limită pentru 
adoptarea proiectului de act 
normativ şi justificarea acestui 
termen 

subiect. 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare, cu 
următorul conţinut 
a) justificarea necesităţii 
adoptării măsurilor incluse în 
proiect în vederea aplicării 
actului comunitar; 
b) tipul, titlul, numărul şi data 
actului normativ comunitar 
pentru care se creează cadrul de 
aplicare directă 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente, 
făcându-se referire la un anume 
acord, o anume rezoluţie sau 
recomandare internaţională ori la 
alt document al unei organizaţii 
internaţionale: 

a) dacă proiectul de act 
normativ respectă în totalitate 
angajamentele, se va indica 
modul în care implementarea 
proiectului de act normativ va 
duce la îndeplinirea acestor 
angajamente; 
b) dacă proiectul de act normativ 
respectă parţial angajamentele, 
se va explica motivul şi se va 
preciza când şi în ce fel se va 
ajunge la o respectare deplină a 
angajamentelor. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

6. Alte informaţii  Nu este cazul 
Secţiunea a 6 –a 
 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normative 
 
1. Informaţii privind procesul 
de consultare cu organizaţii               
neguvernamentale, institute 
de                                       
cercetare si alte organisme 
implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Fundamentarea alegerii                                       
organizaţiilor cu care a avut 
loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea 
acestor organizaţii este legată 
de obiectul proiectului de act 
normativ 

Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu               
autorităţile administraţiei 
publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ 
are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative     
4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 
759/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Informaţii privind avizarea 
de către:                                              
a) Consiliul Legislativ                                       
b) Consiliul Suprem de Apărare 
a Ţării                                    
c) Consiliul Economic şi Social                                        
d) Consiliul Concurenţei              
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului se 
transmite spre avizare Consiliului Legislativ  

6. Alte informaţii      
Secţiunea a 7-a   
 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 
act normativ 
 
1. Informarea societăţii civile 
cu privire la necesitatea 
elaborării proiectului de act 
normativ 

Informarea asupra Proiectul de Ordonanţă de 
urgenţă a Guvernului se realizează prin publicarea 
pe site-ul Autorităţii pentru Administrarea Activelor 
Statului.  

2. Informarea societăţii civile 
cu privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma 
implementării proiectului de 
act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice    

Nu este cazul 

3. Alte informaţii     Nu este cazul 
Secţiunea a 8-a            
Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere în 
aplicare a proiectului de act 
normativ de către autorităţile 

Autoritatea pentru Administrarea  Activelor Statului 
va implementa dispoziţiile prezentului act normativ. 
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administraţiei publice centrale 
şi/sau locale – înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor 
existente 
2. Alte informaţii     Nu este cazul 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 115, alin. 4 din Constituţia României, 
republicată, s-a întocmit alăturatul proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39 din 30 aprilie 2013 
privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a 
creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi 
Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent pe care, dacă sunteţi de acord, 
vă propunem să-l adoptaţi. 
 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI 
NAŢIONALE DE ADMINISTRARE 

FISCALĂ 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII 
PENTRU ADMINISTRAREA 

ACTIVELOR STATULUI 
 

Gelu Ştefan DIACONU 
 
 
 

Adrian Constantin VOLINTIRU 

 
VICEPRIM-MINISTRU  

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 
 

Daniel CHIŢOIU 
 

 
MINISTRUL ECONOMIEI 

 
 

Andrei Dominic GEREA 
 

AVIZĂM FAVORABIL, 

 
MINISTRUL JUSTIŢIEI                     

 
 

Robert CAZANCIUC                    
 

 
MINISTRU DELEGAT PENTRU 

BUGET,  
 
 

Liviu VOINEA 
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