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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 
 

 
Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 
 
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Administrarea 
Activelor Statului din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, în vederea plăţii despăgubirilor 
acordate de către Curtea de Arbitraj Internaţională a Centrului Internaţional 
pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii 
 
 
Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ (*) 

 
Având în vedere impactul hotărârii arbitrale pronunţate în Dosarul ICSID nr. 

ARB/10/13 în cazul Awdi şi alţii vs. România şi al hotărârii judecătoreşti de înfiinţare 
a popririi asupra plăţii serviciului datoriei publice guvernamentale, precum şi 
necesitatea luării de măsuri în vederea eliminării unor riscuri majore derivate din 
punerea în aplicare a acestei hotărâri, precum şi a altor hotărâri similare, s-a adoptat 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 36 privind completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 2/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 
14 septembrie 2015. 

Modificarea actului normativ statuează faptul că „din fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului pot fi alocate sume Autorităţii 
pentru Administrarea Activelor Statului pentru finanţarea cheltuielilor necesare plăţii 
despăgubirilor acordate de către Curtea de Arbitraj Internaţională a Centrului 
Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii”. 

Potrivit actului normativ menţionat, „Suma prevăzută la alin. (1) are destinaţie 
specială în condiţiile prevederilor art. 781 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, republicată”. 

 
1. Descrierea situaţiei 
actuale 

Prin hotărârea arbitrală a ICSID distribuită 
părţilor în data de 2 martie 2015, în dosarul ARB 10/13 
a fost admisă în parte cererea de chemare în judecată 
formulată de reclamanţii Hassan Awdi, Enterprise 
Buisness Consultants, Inc. Alfa El Corporation vs 
România. 

Tribunalul arbitral a constatat o încălcare 
limitată a tratamentului echitabil ce trebuia aplicat 
investitorului străin prin faptul că, ulterior deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 823 din 7 iulie 2008, de declarare a 
neconstituţionalităţii Legii nr. 442/ 2004 care acorda 
reclamanţilor anumite drepturi cu privire la o procedura 
de concesionare a chioşcurilor Rodipet, Statul Român 



2 

nu a procedat în sensul supunerii spre aprobare 
Parlamentului a unui act normativ similar, dar în 
procedura specifică legilor organice sau identificării 
unei alte soluţii.  

Tribunalul Arbitral a considerat însă că daunele 
care trebuie plătite reclamanţilor de Statul Român se 
limitează numai la suma efectiv achitată de investitorii 
străini pentru investiţia lor în cadrul Rodipet SA, 
anume suma de 7.543.176,59 Euro, cu dobânzile 
aferente. 

Suma de 7.543.176,59 Euro (despăgubiri) la 
care se adaugă şi dobânda aferentă calculată până la 
data de 21.10.2015, este în cuantum de 
41.737.249,81 lei, echivalentul a 9.432.146,85 Euro. 

 
Al doilea capăt de cerere s-a referit la pretenţiile 

reclamanţilor în legătură cu retrocedarea Casei Bucur 
către proprietarii de drept, în baza unor hotărâri ale 
instanţelor române, Tribunalul Arbitral constatând că 
retrocedarea acesteia nu reprezintă o încălcare a 
tratatului de protecţie reciprocă a investiţiilor, cu atât 
mai mult cu cat reclamanţii cunoşteau acest risc. 

Tribunalul Arbitral a constatat însă o încălcare a 
tratamentului echitabil ce trebuia aplicat investitorului 
străin prin aceea că, ulterior retrocedării imobilului, 
reclamanţii nu au fost compensaţi pentru valoarea de 
achiziţie a Casei Bucur, în sumă de 147.352 Euro, 
astfel cum se prevedea în procedura Legii nr. 99/1999. 
Tribunalul arbitral a obligat aşadar Statul Român la 
plata acestei sume, cu dobânzile aferente. 

În privinţa dobânzii solicitate de reclamanţi, de 
EURIBOR la 3 luni + 4.25%, Tribunalul Arbitral a 
respins o astfel de modalitate de calcul, aplicând doar 
o dobândă la nivelul EURIBOR +2%, calculată la 6 
luni. 

Ca urmare, suma de 147.352,00 Euro, la care 
se adaugă si dobânda aferentă calculată până la data 
de 21.10.2015, este în cuantum de 840.877,04 lei, 
echivalentul a 190.028,71 Euro. 

 
Ca efect al admiterii numai limitate a unor 

pretenţii ale reclamanţilor, Tribunalul Arbitral a acordat 
doar o parte din cheltuielile de judecată solicitate de 
aceştia, anume suma de 1.000.000 USD + 482.336,65 
Euro.  

Suma de 482.336,65 Euro (cheltuieli de 
judecată), la care se adaugă si dobânda aferentă 
calculată până la data de 21.10.2015, este în cuantum 
de 2.163.067,00 lei, echivalentul a 488.828,70 Euro. 

Suma de 1.000.000 USD (cheltuieli de 
judecată) la care se adaugă şi dobânda aferentă, 
calculată până la data de 21.10.2015, este în cuantum 
de 3.945.094,07 lei, echivalentul a 1.013.459,57 USD. 
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Sumele previzionate la data de 21.10.2015 
privind comisioanele bancare aferente achitării 
sumelor de mai sus, sunt în cuantum de 4.988,81 lei 
reprezentând echivalentul a 1.281,58 USD, şi 
12.310,35 lei reprezentând echivalentul a 2.782 Euro. 

 
Suma datorată de Statul Român calculată până 

la data de 01.03.2015, în funcţie de dobânda Euribor 
astfel cum a fost stabilită de instanţa arbitrală, este de 
10.869.978,57 Euro, calculată de experţii din cadrul 
AAAS (în anexa la adresa transmisă de reclamanţi 
este menţionată suma de 10.871.503,25 Euro).  

Suma datorată de Statul Român calculată până 
la data de 20.08.2015, calculată de experţii din cadrul 
AAAS, în funcţie de dobânda Euribor, este de 
10.962.027,38 Euro (în anexa la adresa transmisă de 
reclamanţi este menţionată suma de 11.061.965,04 
Euro). 

Totodată precizăm faptul că AAAS, în baza 
opiniei formulate de consorţiul ce a asigurat 
reprezentarea intereselor Statului Român în acest 
litigiu, având în vedere că nu există niciun motiv legal 
întemeiat (astfel cum sunt menţionate în mod expres 
şi limitativ în art. 52 din Convenţia ICSID), a decis 
nepromovarea unei acţiuni în anulare.  

Acţiunea în anulare putea fi exercitată în termen 
de 120 zile de la data comunicării hotărârii, în speţă 
până la data de 30.06.2015. Precizăm că, din 
informaţiile pe care le deţinem rezultă că reclamanţii 
nu au formulat acţiune în anulare. Hotărârea 
pronunţată de tribunalul arbitral în dosarul ARB 10/13 
este definitivă. 

În executarea acestei hotărârii creditorii din 
dosarul mai sus menţionat au obţinut o hotărâre 
judecătorească de înfiinţare a popririi (Ordinul de 
recunoaştere din 20.08.2015).  

În data de 21.08.2015 Ministerul Finanţelor 
Publice a fost notificat de către Citibank N.A. Londra 
care acţionează în calitate de agent plătitor, că a primit 
hotărârea judecătorească menţionată mai sus, pentru 
a reţine o sumă în valoare de 11.061.965,4 Euro şi, 
respectiv, 209.885 GBR din orice sume aflate în 
conturi deschise la Citibank N.A. Londra pe numele 
României.  

Urmare a demersurilor întreprinse de către  
Citibank N.A. Londra conturile au putut fi deblocate 
temporar astfel încât fondurile aferente plăţilor de 
dobânzi au putut fi eliberate cu o zi întârziere către 
deţinătorii de obligaţiuni emise de România. 

Urmare a acestei situaţii şi având în vedere 
impactul unei astfel de hotărârii judecătoreşti de 
înfiinţare a popririi asupra plăţii serviciului datoriei 
publice guvernamentale, în şedinţa de Guvern din 
data de 2 septembrie 2015 a fost aprobat 
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MEMORANDUMUL cu tema: „Efectuarea cu întârziere 
a unei plăţi de natura serviciului datoriei publice 
guvernamentale urmare a nepunerii în aplicare a 
hotărârii arbitrale pronunţată în dosarul ICSID nr. 
ARB/10/13 în cazul Awdi şi altii vs. România; 
propuneri de măsuri în vederea eliminării unor riscuri 
majore derivate din nepunerea în aplicare a acestei 
hotărâri precum şi a altor hotărâri similare”. 

Urmare a propunerilor cuprinse în acest 
memorandum, a fost publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 693 din 14 septembrie 2015  
Ordonanţa de Urgenţă nr. 36 privind completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015.  

Ţinând seamă de cele prezentate mai sus, a 
fost iniţiat prezentul proiect de Hotărâre, astfel încât să 
fie evitată blocarea fondurilor aferente plăţilor 
serviciului datoriei publice guvernamentale. 

 
 

 
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 de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 
2. Schimbări preconizate 

 
Prezentul proiect de hotărâre propune alocarea 

Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului a 
sumelor necesare din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, în sensul OUG nr. 
36/14.09.2015, astfel încât să fie evitată blocarea 
fondurilor aferente plăţilor serviciului datoriei publice 
guvernamentale. 

 
Suma cu care este necesar a se suplimenta 

bugetul de venituri şi cheltuieli al AAAS în vederea 
plăţii despăgubirilor acordate de către Curtea de 
Arbitraj Internaţională a Centrului Internaţional 
pentru Reglementarea Diferendelor Relative la 
Investiţii, este de 10.113.786,26 Euro şi 
1.014.741,15 USD, echivalentul sumei de 
48.703.587,08 lei, respectiv 48.704 mii lei. 

Aceste sume au fost calculate şi înregistrate 
în evidenţa contabilă la cursul aferent datei de 
21.10.2015. 

 
 
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 de act normativ 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 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 

Proiectul de act normativ nu se 
referă la acest subiect. 
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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: 

(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. 

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

5. Alte informaţii Nu este cazul. 
 

 
 
Secţiunea a 4-a 
 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 
Suma cu care este necesar a se suplimenta bugetul de venituri şi 

cheltuieli al AAAS în vederea plăţii despăgubirilor acordate de către Curtea de 
Arbitraj Internaţională a Centrului Internaţional pentru Reglementarea 
Diferendelor Relative la Investiţii, este de 10.113.786,26 euro şi 1.014.741,15 
USD, echivalentul sumei de 48.703.587,08 lei, respectiv 48.704 mii lei. 
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- mii lei - 

Indicatori Anul 
curent Următorii 4 ani 

Medi
a 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. 

      

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 reduce 
pierderea  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 act normativ 
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 
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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. 
 
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. 

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 normativ 
 
1.Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

 

Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 
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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 normative. 
 

 
Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 

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. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative. 
 

Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 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 act normativ nu se referă 
la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 
 
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 

Proiectul prezentului act normativ 
a fost afişat pe site-ul Autorităţii pentru 
Administrarea Activelor Statului. 

Proiectul urmează a fi dezbătut în 
cadrul Comisiei de Dialog Social ce se 
va întruni la nivelul AAAS. 

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. 

Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 
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Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 
 
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale 
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme 
sau extinderea competenţelor instituţiilor 
existente. 

 

Ministerul Finanţelor Publice şi 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului vor implementa 
dispoziţiile prezentului act normativ. 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
 
 

Faţă de cele prezentate, în temeiul art. 108 din Constituţia României republicată, 
a fost elaborat proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Autorităţii 
pentru Administrarea Activelor Statului din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, în vederea plăţii 
despăgubirilor acordate de către Curtea de Arbitraj Internaţională a Centrului 
Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii anexat, pe 
care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
 
 
 
 

Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului, 

 
 

Preşedinte, 
 
 

Nicolae MINEA 

Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 

 
Viceprim-ministru 

Ministru, 
 
 

Costin BORC 
 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 

Ministerul Finanţelor Publice  
 

Ministru, 
 

Anca Dana DRAGU PALIU 
 


