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Comisia pentru buget, finanpe, activitate bancara piafa de capital

Nr.XXU/ 457/18.08.2020

RAPORT
asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonan^ei de urgent a 
Guvernului nr.124/2020 pentru completarea Ordonan^ei Guvernului 

nr.23/1998 privind finan(area $i din alte surse decat bugetui de stat a unor 
activita^i specifice de administrare a rezervelor de stat

L492/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i 
piaj:a de capital, prin adresa L492/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.124/2020 pentru completarea Ordonanpei 
Guvernului nr.23/1998 privind finanparea ^i din alte surse decat bugetui de stat a unor activitdpi 
specifice de administrare a rezervelor de stat, ini^iat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementareaprobarea Ordonanpei de urgenpd a 
Guvernului nr.124/2020 pentru completarea Ordonanpei Guvernului nr.23/1998privind 
finanparea ^i din alte surse decat bugetui de stat a unor activitdpi specifice de administrare a 
rezervelor de stat prin introducerea unor noi prevederi care sa reglementeze atributiile si 
competentele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat pentru Probleme Speciale
(A.N.R.S.p’s.).

Astfel, A.N.R.S.P.S. va putea conveni depunerea creantelor sale in cadrul procedurilor 
de insolventa, lichidare si repartizare a patrimoniului social al operatorilor economic!, 
societatilor sau altor persoane juridice, precum si executare silita a acestora, pentru 
adjudecarea m contul acestor creante, a bunurilor necesare pastrarii stocurilor de rezerva de 
stat.

Proiectul de act normativ are in vedere trei modalitati de administrare ulterioara a 
bunurilor destinate pastrarii rezervelor de stat intrate in patrimoniu:

1. in situatia in care institutia nu poate exploata direct bunurile intrate in patrimoniu 
prin adjudecare, acestea pot face obiectul darii in administrare, concesionarii ori inchirierii, cu 
respectarea prevederilor legale, la solicitarea ministerelor de resort, catre institutii publice 
sau intreprinderi publice cu obliga^ii in domeniul pastrarii acestor stocuri, situatie in care 
acestea din urma sunt tinute sa efectueze toate cheltuielile si actele necesare si utile, inclusiv 
orice forma de investitie, ce contribuie la realizarea obiectului lor de activitate.



2. institutia poate incheia contracte de comodat pentru bunurile intrate in patrimoniu 
prin adjudecare, cu titlu gratuit, pe durata determinata de maximum un an, pana la efectuarea 
masurilor de dare in administrare, concesionare ori mchiriere, cu institutiile publice sau 
mtreprinderi publice cu obligatii in domeniul pastrarii stocurilor rezerva de stat care sunt 
tinute sa efectueze toate cheltuielile §i actele necesare si utile, ce contribuie la realizarea 
obiectului lor de activitate.

3. in cazul in care ANRSPS, prin unitatile sale subordonate, detine competenta de 
exploatare a bunurilor intrate m patrimoniu prin adjudecare, aceste bunuri pot fi utilizate in 
mod direct ori pot face obiectul transferului din patrimoniul unitatii teritoriale adjudecatare 
la 0 alta unitate teritoriala existenta sau la o alta unitate teritoriala nou-mfiintate, prin 
hotarare a Guvernului.

Consiliul Legislativ a avizat favorabilproiectul de ordonan^a de urgenta. 
Comisia economica, industrii §i servicii a avizat favorabil proiectul de lege.

La sedinta comisiei, in conformitate cu art.63 dinRegulamentul Senatului, republican 
cu modificarile §i completarile ulterioare,au participat Gheorghe Alecsei, presedintele 
Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat pentru Probleme Speciale si reprezentanti ai 
Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri care au sustinut adoptarea initiative! 
legislative.

In sedinfa din data de 18.08.2020, desfasurata prin mijioace electronice, m 
conformitate cu prevederile art.lSS^ din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile 
.^i completarile ulterioare, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege si avizele primite si 
au hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenfi sa adopte raport de admitere.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i piafa de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere si proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare si urmeaza a fi adoptat m conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din 
Constitufia Romaniei.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (2] din Constitu^ia Romaniei §i ale art. 92 din 
Regulamentul Senatului, republican cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Pre^edinte, 
Senator Viorel Arca^

Secretar,
Senator Romulus Bulacu
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