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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 
 

Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN SA Baia 
Mare, face parte din categoria societăţilor de importanţă naţională, având ca obiect 
de activitate extragerea şi procesarea minereurilor neferoase. 

Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN SA Baia Mare 
face obiectul procedurii de insolvenţă prevăzută de Legea nr. 85/2006, în dosarul nr. 
32/100/2009, aflat pe rolul Tribunalului Timişoara, cauză strămutată de pe rolul 
Tribunalului Maramureş la cererea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
(ANAF) şi Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS). 

Întrucât aprobarea în adunarea creditorilor a Planului de reorganizare a 
companiei,  în forma propusa la acea vreme, înainte ca AAAS să devina creditor  
principal prin preluarea creanţei administrate de ANAF, ar fi condus la  lichidarea 
companiei şi pierderea locurilor de muncă, AAAS a promovat un proiect de act 
normativ concretizat in  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, aprobata prin Legea 266/2013 
publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 267 din 13 mai 2013. 

Insa, prevederile art.6 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2013 
împiedică practic AAAS să acţioneze altfel decât  ar fi făcut-o 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 şi din 
calitatea de acţionar (în şedinţa AGA de votare a planului de reorganizare) dar  şi 
din calitatea de creditor (în şedinţa adunării creditorilor de votare a planului de 
reorganizare ).  

 Prin abrogarea prevederilor acestui articol se creează in sfârşit premisele 
atingerii obiectivelor urmărite de AAAS in momentul promovării 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, aprobata prin Legea 266/2013 publicată în Monitorul Oficial al României, 
nr. 267 din 13 mai 2013, si anume 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 statului în condiţii de 
eficienţă şi transparenţă a procesului de valorificare.  
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 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. 

 
Caracterul de urgenţă este susţinut in continuare,  atât de importanţa pe care 

compania o are în circuitul economic cât şi de necesitatea păstrării locurilor de 
muncă.  
 În plus, măsura are caracter de urgenţă pentru a putea deveni întrutotul 
aplicabile prevederile 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, aprobata prin Legea 266/2013 
publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 267 din 13 mai 2013, inclusiv in sensul 
administrării, la nivel unitar şi în interesul statului român, a măsurilor pentru 
menţinerea societăţii sau reinserţia activităţilor viabile din cadrul acesteia, în 
circuitul economic,. 

.  
 
Faţă de cele prezentate mai sus,  
 
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 
 

Guvernul României adoptă prezenta Ordonanţă de urgenţă: 
 
 
Articol unic  
 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, aprobata prin Legea 266/2013 publicată în Monitorul 
Oficial al României, nr. 267 din 13 mai 2013, se modifică şi se completează astfel: 
 

1. Alinatul 2) al art.3 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 (2) Organul fiscal al ANAF competent în administrarea creanţelor bugetare 
asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN SA Baia 
Mare, prevăzute la art. 2, alin. (1), predă AAAS titlurile de creanţă bugetară, precum 
şi actele procedurale întocmite de acesta în vederea recuperării obligaţiilor bugetare. 
Recuperarea obligaţiilor bugetare se efectuează în conformitate cu programul de 
reorganizare aprobat. 
 
    2.   Articolul 6 se abrogă. 
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