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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
 
 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de  
sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

Statului şi Ministerul Economiei operatorilor economici din portofoliu, în 
vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale 

 
 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 206 din 4 decembrie 2008 
privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului şi Ministerul Economiei operatorilor economici din portofoliu, 
în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale, publicată în 
Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 173 din 11 mai 2009, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 206 din 4 decembrie 2008 privind 
măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri operatorilor 
economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare 
mondiale”. 

2. În textul ordonanţei de urgenţă se va înlocui sintagma „Ministerul 
Economiei” cu sintagma „Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, denumit în continuare MECMA”. 

3.  Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 2. - (1) Sumele necesare acordării sprijinului financiar reversibil prevăzut la 
art.1 alin. (1) vor fi alocate din veniturile din privatizare înregistrate în contul 
curent general al Trezoreriei Statului, la solicitarea AVAS şi respectiv MECMA, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a fiecărei hotărâri a 
Guvernului de alocare a sumelor, în conturi de disponibilităţi distincte, deschise la 
Trezoreria Statului, pe numele AVAS şi respectiv MECMA. 

 (2) Sumele necesare susţinerii ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 alin. (2) 
se vor aloca de la bugetul de stat prin bugetul AVAS şi respectiv al MECMA. 
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 (3) Bugetul cumulat al ambilor furnizori de ajutor de stat, AVAS şi 
MECMA, pentru alocarea ajutoarelor de stat de salvare nu poate depăşi 
echivalentul în lei a maxim 110 milioane Euro, din care echivalentul în lei a 
maxim 30 milioane Euro pentru ajutorul de stat alocat pe schema de salvare şi 
echivalentul în lei a maxim 80 milioane Euro pentru ajutoare de salvare 
individuale. 

 (4) AVAS şi respectiv MECMA au obligaţia să reconstituie veniturile din 
privatizare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenţei 
împrumuturilor acordate prin hotărâre a Guvernului, din sumele rambursate de 
operatorii economici cărora le-au fost acordate creditele respective sau din 
fondurile prevăzute la alin. (2), după caz. 

 
4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 3. - (1) La cererea justificată a operatorilor economici din portofoliul AVAS 
şi al MECMA care sunt afectaţi de criza economică mondială, AVAS,  respectiv 
MECMA, pot acorda, ca ajutor pentru restructurare, pentru creanţe proprii şi 
creanţe fiscale/comerciale/bancare preluate spre valorificare, înlesniri la plată, 
constând în eşalonări pe o perioadă de maximum 5 ani, după caz, cu o rată a 
dobânzii cel puţin comparabilă cu cea acordată pentru creditele către societăţi 
sănătoase şi, în special, cu rata de referinţă adoptată de Comisia Europeană, prin 
convenţie încheiată între AVAS,  respectiv MECMA, şi operatorii economici 
beneficiari ai ajutorului de stat de restructurare. 

 (2) Bugetul cumulat al ambilor furnizori de ajutor de stat, AVAS şi 
MECMA, pentru alocarea ajutoarelor de stat de restructurare nu poate depăşi 
echivalentul în lei a maxim 600 milioane Euro, din care echivalentul în lei a 
maxim 180 milioane Euro pentru ajutorul de stat alocat pe schema de restructurare 
şi echivalentul în lei a maxim 420 milioane Euro pentru ajutoarele de stat de 
restructurare individuale. 

 (3) Bugetul total prezentat la alin (2) include bugetul aferent ajutoarelor de 
stat de salvare prevăzut la art. 2 alin (3) care, nefiind recuperat în termenul legal, 
se transformă în ajutoare de stat de restructurare.” 
 

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 4.  “Măsurile de sprijin prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi 
acordate sub forma unor scheme de ajutor de stat sau ajutoare de stat individuale, 
cu încadrarea în bugetele alocate, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare 
în materie, după ce Comisia Europeană a adoptat o decizie prin care măsurile de 
sprijin sunt declarate compatibile cu piaţa comună.” 
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6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 5.  “Condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de către operatorii 
economici din portofoliile AVAS şi al MECMA în vederea accesării sprijinului 
financiar prevăzut la art. 1 şi 3, precum şi procedurile de acordare, monitorizare şi 
menţinere în vigoare a facilităţilor acordate vor fi reglementate prin hotărâre a 
Guvernului.” 

 
 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI 
DEPUTAŢILOR 

PREŞEDINTELE SENATULUI 

ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ 
 
 


