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RAPORT  
 

asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de 

valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, pentru dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege 

privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 pentru 

reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit 

legii, în proprietatea privată a statului. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în ședința din data de 16 octombrie 2019. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 91 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 

ale Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru industrii şi servicii și 

Consiliului Legislativ, precum și avizul negativ al Consiliului Economic și Social. 

Prin proiectul de Lege se urmărește îmbunătățirea condițiilor de 

valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, introducerea unor noi 

metode de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, precum și 

eliminarea indemnizațiilor comisiilor implicate în activitatea de valorificare, în 

prezent aceste indemnizații fiind deja reduse la nivelul de 25 lei/lună pentru membrii 

comisiei de distrugere și 100 lei/lună pentru membrii comisiei de evaluare.  
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finanţe şi bănci 

Bucureşti, 12.05.2021  
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În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa cu prezență fizică și 

online, din data de 11 mai 2021. 

La lucrările Comisiei, deputații membrii ai acesteia și-au înregistrat 

prezența conform listei de prezență. 

La dezbaterea online a acestui proiect de Lege a participat domnul Lucian-

Ovidiu Heiuș - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanțelor.  

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi 

condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 

statulu, cu amendamentele admise, prezentate în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 



Anexă 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  

 

 

Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1.   LEGE 

privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.14/2007  

pentru reglementarea modului şi 

condiţiilor de valorificare a bunurilor 

intrate, potrivit legii, în proprietatea 

privată a statului 

Nemodificat  

2.   Art.I.- Ordonanţa Guvernului nr.14/2007 

pentru reglementarea modului şi 

condiţiilor de valorificare a bunurilor 

intrate, potrivit legii, în proprietatea 

privată a statului, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.694 din 

23 septembrie 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

Nemodificat  

3.  Art. 1 

 

 

(1)Bunurile de orice fel intrate, potrivit 

legii, în proprietatea privată a statului se 

valorifică în condiţiile prezentei ordonanţe 

de către Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală prin organele de 

1. La articolul 1 alineatele (1), (3) şi 

(6) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

”Art.1.- (1) Bunurile intrate, potrivit 

legii, în proprietatea privată a statului care 

se valorifică în condiţiile prezentei 

ordonanţe de către Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală, prin organele de 

1. La articolul 1 alineatele (1), (3) şi 

(6) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

”Art.1.- (1) nemodificat 

 

 

 

 

Tehnică 

legislativă 
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

valorificare abilitate, dacă prin lege nu se 

prevede altfel. 

.................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valorificare competente, denumite în 

continuare bunuri intrate în proprietatea 

privată a statului, sunt: 

   a) bunurile intrate în 

proprietatea privată a statului în temeiul 

legii, al hotărârilor judecătoreşti definitive 

sau al deciziilor organelor împuternicite să 

dispună confiscarea, dacă deciziile, 

respectiv procesele-verbale sau alte acte 

prin care s-a dispus intrarea în proprietatea 

privată a statului nu au fost contestate în 

termenul legal sau au fost contestate şi 

contestaţia a fost respinsă prin hotărâre 

judecătorească definitivă; 

   b) bunurile care provin 

din moşteniri vacante deschise anterior 

intrării în vigoare a Legii nr.287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

   c) bunurile abandonate 

în favoarea statului la autoritatea vamală; 

   d) bunurile considerate 

abandonate în condiţiile art.3 alin.(7); 

   e) sumele consemnate 

în orice scop de către persoane fizice sau 

juridice, la dispoziţia organelor judiciare, 

pentru care s-a dispus restituirea şi nu s-a 

cerut ridicarea de către cei care le-au 

depus sau care erau îndreptăţiţi să le 

ridice, în termenul de prescripţie prevăzut 

 

 

 

a) nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) nemodificat 

 

 

 

 

c) nemodificat; 

 

d) nemodificat 

 

e) nemodificat; 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)Bunurile prevăzute la alin. (2) vor fi 

distruse pe cheltuiala persoanelor fizice ori 

juridice de la care au fost confiscate sau a 

deţinătorului, în cazul în care acestea nu 

pot fi identificate. Distrugerea se va 

efectua în prezenta şi cu confirmarea prin 

semnătură a unei comisii de preluare şi 

distrugere formate din reprezentanţi ai 

deţinătorului, ai Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor, ai 

organului de valorificare, ai Ministerului 

Afacerilor Interne şi ai Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

................................................................... 

 

de legislaţia în vigoare; 

   f) bunurile intrate în 

proprietatea privată a statului, pentru care 

nu se identifică un titular al dreptului de 

administrare conform prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare sau care nu intră 

sub incidenţa unor legi speciale; 

   g) sumele de bani în lei 

şi în valută convertibilă, titlurile de valoare 

şi orice active necorporale, intrate în 

proprietatea privată a statului prin 

modalităţile prevăzute de lege. 

…………………………………………… 

(3) Bunurile prevăzute la alin.(2) vor fi 

distruse pe cheltuiala deţinătorului, dacă 

acesta este o autoritate de drept public, alta 

decât organul de valorificare sau pe 

cheltuiala organului de valorificare, în 

cazul în care deţinătorul este persoană 

fizică sau juridică de drept privat, sau nu 

există. În cazul bunurilor confiscate, 

deţinătorul - autoritate de drept public sau, 

după caz, organul de valorificare, 

recuperează cheltuielile de distrugere de la 

persoanele fizice sau juridice de la care au 

fost confiscate bunurile. Distrugerea 

bunurilor prevăzute la alin.(2) se va 

efectua în prezenţa şi cu confirmarea prin 

 

f) nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

   g) nemodificat. 

…………………………………………… 

 

 

 

 

(3) Bunurile prevăzute la alin.(2) vor fi 

distruse pe cheltuiala deţinătorului, dacă 

acesta este o autoritate de drept public, alta 

decât organul de valorificare sau pe 

cheltuiala organului de valorificare, în 

cazul în care deţinătorul este persoană 

fizică sau juridică de drept privat, sau nu 

există. În cazul bunurilor confiscate, 

deţinătorul - autoritate de drept public sau, 

după caz, organul de valorificare, 

recuperează cheltuielile de distrugere de la 

persoanele fizice sau juridice de la care au 

fost confiscate bunurile. Distrugerea 

bunurilor prevăzute la alin.(2) se va 

efectua în prezenţa şi cu confirmarea prin 
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)Convocarea comisiei de preluare şi 

distrugere se face de către deţinător. 

................................................................... 

semnătură a unei comisii de preluare şi 

distrugere formate din reprezentanţi ai 

deţinătorului, dacă acesta este o autoritate 

de drept public, ai Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor, ai 

organului de valorificare, ai Ministerului 

Afacerilor Interne şi ai Ministerului 

Mediului. În prealabil, aceeaşi comisie 

selectează bunurile care îndeplinesc 

condiţiile legale de comercializare şi pe 

cele care intră sub incidenţa prevederilor 

alin.(2).  

 Dispoziţiile prezentului alineat nu 

sunt aplicabile Agenţiei Naţionale de 

Administrare a Bunurile Indisponibilizate 

(A.N.A.B.I.). 

…………………………………………… 

(6) Comisia de preluare si distrugere se 

constituie prin act cu caracter de dispoziţie 

al deţinătorului, dacă acesta este o 

autoritate de drept public sau al organului 

de valorificare, în celelalte cazuri. 

Entitatea care constituie comisia de 

preluare şi distrugere face şi convocarea 

acesteia.” 

semnătură a unei comisii de preluare şi 

distrugere formate din reprezentanţi ai 

deţinătorului, dacă acesta este o autoritate 

de drept public, ai Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor, ai 

organului de valorificare, ai Ministerului 

Afacerilor Interne şi ai Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor. În 

prealabil, aceeaşi comisie selectează 

bunurile care îndeplinesc condiţiile legale 

de comercializare şi pe cele care intră sub 

incidenţa prevederilor alin.(2).  

 Dispoziţiile prezentului alineat nu 

sunt aplicabile Agenţiei Naţionale de 

Administrare a Bunurile Indisponibilizate 

(A.N.A.B.I.). 

…………………………………………… 

(6) nemodificat.” 

4.  Art. 2 

 

În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii 

şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

2. Articolul 2 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art.2.- În înţelesul prezentei 

ordonanţe, expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

a)organe de valorificare - unităţile 

subordonate Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, stabilite prin ordin al 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, pentru 

bunurile intrate în proprietatea privată a 

statului aflate pe teritoriul României, 

precum şi structurile de specialitate cu 

atribuţii în acest sens din cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe, pentru 

bunurile intrate în proprietatea privată a 

statului, care nu se află pe teritoriul 

României; 

 

b)deţinător de bunuri - persoana fizică sau 

juridică ce deţine cu sau fără titlu bunuri 

de natura celor prevăzute la art. 1. 

  a) organe de valorificare - 

structurile competente ale Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală, 

stabilite prin ordin al preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, pentru bunurile intrate 

în proprietatea privată a statului aflate pe 

teritoriul României, precum şi structurile 

de specialitate cu atribuţii în acest sens din 

cadrul Ministerului Afacerilor Externe, 

pentru bunurile intrate în proprietatea 

privată a statului, care nu se află pe 

teritoriul României; 

 

  b) deţinător de bunuri - 

persoana fizică, persoana juridică de drept 

privat şi/sau structura competentă din 

cadrul autorităţii de drept public, ce deţine 

cu sau fără titlu bunuri de natura celor 

prevăzute la art.1; 

  c) autoritatea de drept public - 

autoritatea administraţiei publice care 

acţionează pentru organizarea executării 

sau executarea în concret a legii sau 

prestarea serviciilor publice care în 

exercitarea competențelor administrează şi 

gestionează bunuri intrate în proprietatea 

privată a statului; 

  d) act cu caracter de dispoziţie 

- act de autoritate emis de conducătorul 
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

autorităţii de drept public, potrivit legii de 

organizare şi funcţionare proprii, emis în 

exercitarea atribuţiilor.” 

 

  (2) Exclusiv pentru situațiile în care bunul 

a fost restituit în termenul prevăzut în 

contract, utilizatorul consumator sau un 

terț cumpărător propus de acesta în termen 

de maximum 5 zile de la îndeplinirea 

obligației de predare, beneficiază de un 

drept prioritar la cumpărarea bunului, 

valabil timp de 30 de zile de la data 

predării, timp în care poate fi emisă 

acceptarea fermă și irevocabilă de 

cumpărare la un preț cel puțin egal cu 

contravaloarea tuturor sumelor datorate, 

conform contractului de leasing, inclusiv 

valoarea reziduală la care se adaugă TVA. 

În cazul în care acceptarea de cumpărare 

emisă de către terțul cumpărător propus 

este una inferioară cuantumului sumelor 

datorate conform contractului, utilizatorul 

consumator are obligația de a credita 

contul finanțatorului cu diferența necesară 

până la concurența sumelor datorate 

conform contractului, cel mai târziu la data 

încasării de către finanțator a prețului de 

vânzare aferent transferului dreptului de 

proprietate cu respectarea termenului 

prioritar de 30 zile de mai sus. Transferul 

dreptului de proprietate asupra bunului va 

  



10 

 

Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

opera la data încasării integrale a sumelor 

datorate conform contractului, care nu va 

putea fi ulterioară datei de expirare a 

dreptului prioritar.    

  (3) În cazul în care utilizatorul consumator 

sau terțul cumpărător propus nu respectă 

întocmai oricare dintre prevederile 

alin.(3), finanțatorul poate dispune în mod 

liber de bun, iar utilizatorul este obligat să 

plătească finanțatorului sumele stabilite 

conform alin.(2). 

  

  (4) În cazul în care utilizatorul nu restituie 

bunul în termenul prevăzut în contract, 

acesta va achita finanțatorului, pe lângă 

sumele datorate  conform contractului de 

leasing și cheltuielile pentru luarea în 

posesie a bunului.” 

  

5.  Art. 21 

 

Prin ordinul prevăzut la art. 2 lit. a) se 

stabileşte şi arondarea teritorială a 

deţinătorilor de bunuri intrate, potrivit 

legii, în proprietatea privată a statului, din 

punctul de vedere al organului de 

valorificare competent a le prelua. 

3. Articolul 21 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art.21.- Prin ordinul prevăzut la art.2 

lit.a) se stabileşte şi competenţa teritorială 

a organelor de valorificare.” 

Nemodificat  

6.  Art. 3 

 

 

(1)Bunurile confiscate sau neridicate în 

orice procedură judiciară trec în 

4. La articolul 3, alineatele (1)-(3), 

(5), (7) şi (9) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„Art.3.- (1) Bunurile confiscate sau 

neridicate în orice procedură judiciară trec 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

proprietatea privată a statului în temeiul 

unei încheieri emise de judecătorul de 

cameră preliminară sau al unei hotărâri 

judecătoreşti definitive ori, după caz, 

definitive şi irevocabile. 

 

(2)În cazul bunurilor ridicate cu ocazia 

constatării şi sancţionării contravenţiilor 

pe bază de proces-verbal, titlul de 

proprietate îl constituie însuşi procesul-

verbal de contravenţie, în cazul în care 

acesta nu a fost contestat în termenul legal 

sau dacă a fost contestat şi contestaţia a 

fost respinsă printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă şi irevocabilă. 

 

(3)Bunurile mobile aflate la organele de 

valorificare sau la deţinător, pentru care s-

a dispus restituirea prin încheierea 

judecătorului de cameră preliminară sau 

prin hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă şi irevocabilă, se restituie 

proprietarului sau persoanei îndreptăţite. 

În cazul bunurilor ridicate cu ocazia 

constatării şi sancţionării contravenţiilor 

pe bază de proces-verbal, pentru care s-a 

dispus restituirea, eventualele cheltuieli de 

restituire sunt în sarcina organelor care au 

dispus măsura confiscării. 

..................................................................... 

în proprietatea privată a statului în temeiul 

unei încheieri emise de judecătorul de 

cameră preliminară sau al unei hotărâri 

judecătoreşti definitive. 

 

 

(2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia 

constatării şi sancţionării contravenţiilor 

pe bază de proces-verbal, titlul de 

proprietate îl constituie însuşi procesul-

verbal de contravenţie, în cazul în care 

acesta nu a fost contestat în termenul legal 

sau dacă a fost contestat şi contestaţia a 

fost respinsă printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă. 

 

(3) Bunurile mobile aflate la organele de 

valorificare sau la deţinător, pentru care s-

a dispus restituirea prin încheierea 

judecătorului de cameră preliminară sau 

prin hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă, se restituie proprietarului sau 

persoanei îndreptăţite. În cazul bunurilor 

ridicate cu ocazia constatării şi sancţionării 

contravenţiilor pe bază de proces-verbal, 

pentru care s-a dispus restituirea, 

eventualele cheltuieli de restituire sunt în 

sarcina organelor care au dispus măsura 

confiscării. 

…………………………………………… 
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

(5)În situaţia în care notificarea prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire nu s-a putut realiza, deţinătorul va 

proceda la notificarea prin intermediul 

executorului judecătoresc ori la afişarea 

comunicării la domiciliul sau la sediul 

proprietarului ori al persoanei îndreptăţite. 

................................................................... 

 

(7)Bunurile menţionate la alin. (3) se 

consideră abandonate dacă proprietarul 

sau persoana îndreptăţită nu se prezintă 

pentru a le ridica în termen de 3 luni de la 

data la care a fost notificată de către 

deţinător. 

.................................................................... 

 

(9)Încheierea judecătorului de cameră 

preliminară sau hotărârea judecătorească 

rămasă definitivă şi irevocabilă se 

comunică de îndată deţinătorului, în 

vederea notificării proprietarului sau 

persoanei îndreptăţite. 

(5) În situaţia în care notificarea prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire nu s-a putut realiza, deţinătorul 

sau, după caz, organul de valorificare va 

proceda la notificarea prin intermediul 

executorului judecătoresc ori la afişarea 

comunicării la domiciliul sau la sediul 

proprietarului ori al persoanei îndreptăţite. 

…………………………………………… 

(7) Bunurile menţionate la alin.(3) se 

consideră abandonate dacă proprietarul 

sau persoana îndreptăţită nu se prezintă 

pentru a le ridica în termen de 3 luni de la 

data la care a fost notificată de către 

deţinător sau, după caz, de către organul 

de valorificare. 

…………………………………………… 

(9) Încheierea judecătorului de cameră 

preliminară sau hotărârea judecătorească 

rămasă definitivă se comunică de îndată 

deţinătorului, în vederea notificării 

proprietarului sau persoanei îndreptăţite.” 

7.  Art. 4 

 

(1)Declararea bunurilor trecute în 

proprietatea privată a statului se face la 

organele de valorificare, în termen de 10 

zile de la data primirii de către deţinător a 

documentului care constituie titlu de 

5. Articolul 4 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art.4.- (1) Deţinătorul bunurilor - 

autoritate de drept public, prin structura 

competentă, sau organul de valorificare, în 

celelalte cazuri, are obligaţia de a convoca 

comisia de preluare şi distrugere, în 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

proprietate al statului asupra acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)Bunurile devenite proprietate privată a 

statului se declară şi se predau organelor 

de valorificare după ce actul de preluare în 

proprietatea privată a statului, prevăzut la 

art. 3, a devenit executoriu, potrivit legii. 

primele 15 zile lucrătoare ale lunii în curs, 

pentru toate bunurile cu privire la care a 

primit documente care atestă intrarea în 

proprietatea privată a statului în cursul 

lunii anterioare. Deţinătorul bunurilor - 

autoritate de drept public, prin structura 

competentă are obligaţia de declarare a 

bunurilor care îndeplinesc condiţiile legale 

de comercializare, la organele de 

valorificare competente. Declararea 

bunurilor care îndeplinesc condiţiile de 

comercializare se face pe bază de 

borderou, însoţit de actul ce atestă intrarea 

în proprietatea privată a statului a acestora, 

în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

întrunirii comisiei de preluare şi 

distrugere. 

 

(2) Bunurile devenite proprietate privată 

a statului se declară şi se predau de către 

deţinător - autoritate de drept public, prin 

structura competentă din cadrul acesteia, 

pe cheltuiala sa, organelor de valorificare, 

la cel mai apropiat sediu al organului de 

valorificare, după ce actul de preluare în 

proprietatea privată a statului, prevăzut la 

art.3, a devenit executoriu, potrivit legii. În 

cazul deţinătorilor persoane fizice sau 

persoane juridice de drept privat, aceştia 

sunt obligaţi să notifice în scris organul de 
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

valorificare despre deţinerea bunurilor 

devenite proprietate privată a statului, în 

termen de 15 zile lucrătoare de la data 

primirii documentului care atestă intrarea 

bunului în proprietatea privată a statului, la 

organul de valorificare competent care 

funcţionează pe raza teritorială în care 

acestea își au domiciliul fiscal. 

 Dispoziţiile prezentului alineat nu 

sunt aplicabile Agenţiei Naţionale de 

Administrare a Bunurile Indisponibilizate 

(A.N.A.B.I.). 

(3) În cazul bunurilor intrate în 

proprietatea privată a statului, în baza unui 

titlu de proprietate, care nu au deţinători, 

organele de valorificare competente vor 

efectua toate demersurile necesare pentru a 

intra în posesia acestora şi pentru a le 

valorifica, efectuând toate activităţile 

prevăzute în prezenta ordonanţă, în lipsa 

deţinătorului.” 

8.  Art. 5 

 

 

(1)Deţinătorii bunurilor care au trecut în 

proprietatea privată a statului, persoane 

fizice sau juridice, după caz, au obligaţia 

să inventarieze bunurile respective, luând 

în acelaşi timp şi măsurile de securitate, de 

păstrare şi de conservare corespunzătoare 

6. La articolul 5, alineatele (1) şi (4) 

se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„Art.5.- (1) Deţinătorii bunurilor care 

au trecut în proprietatea privată a statului 

au obligaţia să inventarieze bunurile 

respective, luând în acelaşi timp şi 

măsurile de securitate, de păstrare şi de 

conservare corespunzătoare până la 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

până la predarea lor efectivă organelor de 

valorificare. 

................................................................ 

(4)Sumele obţinute ca urmare a 

valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) 

se virează la bugetul de stat, în termen de 

5 zile lucrătoare de la încasare, după 

deducerea cheltuielilor efectuate conform 

prevederilor legale în vigoare, precum şi a 

altor reţineri prevăzute prin legi speciale. 

predarea lor efectivă organelor de 

valorificare. 

…………………………………………… 

(4) Sumele obţinute ca urmare a 

valorificării bunurilor prevăzute la alin.(2), 

diminuate cu cheltuielile efectuate 

conform prevederilor legale în vigoare, 

precum şi cu alte reţineri prevăzute prin 

legi speciale, se varsă la bugetul de stat, în 

primele 5 zile lucrătoare ale lunii 

următoare celei în care au fost încasate.” 

9.  Art. 6 

(1)Predarea bunurilor intrate în 

proprietatea privată a statului se face de 

către deţinători la organele de valorificare. 

7. La articolul 6, alineatul (1) se 

abrogă. 

Nemodificat  

10.  Art. 6 

................................................................... 

(2)Bunurile vor fi predate de către 

deţinători organelor de valorificare, care 

sunt obligate să le preia în termen de 10 

zile de la data primirii de către deţinător a 

documentului care constituie titlu de 

proprietate al statului asupra acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

8. La articolul 6, alineatele (2)-(3) se 

modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„(2) Bunurile vor fi predate de către 

deţinători autorităţi de drept public, la cel 

mai apropiat sediu al organului de 

valorificare, care sunt obligate să le  preia 

în termen de 15 zile lucrătoare de la data 

declarării bunurilor pentru care s-a 

constatat îndeplinirea condiţiilor legale de 

comercializare. Bunurile deţinute de 

persoane fizice sau persoane juridice de 

drept privat se preiau de către organul de 

valorificare de la acestea în termen de 15 

zile lucrătoare de la data înştiinţării 

prevăzute la art.4 alin.(2). 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

(3)După preluarea bunurilor intrate în 

proprietatea privată a statului, o comisie de 

evaluare va proceda la evaluarea acestora 

în termen de 21 de zile de la preluare. 

.................................................................. 

(3) După preluarea bunurilor intrate în 

proprietatea privată a statului, comisia de 

evaluare va proceda la evaluarea acestora 

în termen maxim de 30 de zile de la 

preluare. La evaluarea bunurilor se vor 

avea în vedere: preţul de piaţă aferent 

produselor identice sau similare, gradul de 

uzură fizică şi morală, utilitatea bunurilor 

pentru potenţialii cumpărători, cantitatea 

(volumul) bunurilor respective, caracterul 

sezonier al bunurilor. 

 Prin ordin al preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală se 

stabileşte procedura de evaluare a 

bunurilor care va fi utilizată de către 

comisia de evaluare constituită la nivelul 

organului de valorificare.” 

11.  Art.6 

.................................................................... 

(3)După preluarea bunurilor intrate în 

proprietatea privată a statului, o comisie de 

evaluare va proceda la evaluarea acestora 

în termen de 21 de zile de la preluare. 

.................................................................. 

9. La articolul 6, după alineatul (3), 

se introduce un nou alineat, alin.(31), cu 

următorul cuprins: 

”(31) Prin excepţie de la prevederile 

alin.(3), în cazul bunurilor pentru care este 

necesară expertizarea şi/sau evaluarea de 

către experţi/evaluatori specializaţi, 

comisia de evaluare va proceda la 

evaluarea acestora în termen maxim de 30 

de zile de la data înregistrării raportului de 

expertiză şi/sau evaluare la organul de 

valorificare.” 

Nemodificat  

12.  CAPITOLUL III: Evaluarea şi 10. La articolul 6, alineatele (4), (6) şi Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

valorificarea bunurilor intrate în 

proprietatea privată a statului 

 

Art.6 

..................................................................... 

(4)Comisia de evaluare este formată din 5 

membri: 3 reprezentanţi ai organului de 

valorificare, un reprezentant al Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

şi un reprezentant al deţinătorului 

bunurilor respective. 

................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)Prin excepţie de la prevederile art. 3 

alin. (2) privind condiţiile în care procesul-

verbal de contravenţie devine titlu de 

proprietate, precum şi de la prevederile 

alin. (1), bunurile de consum alimentar cu 

grad ridicat de perisabilitate sau care, prin 

(8) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

 

 

 

„(4) Comisia de evaluare este formată din 

5 membri: 3 reprezentanţi ai organului de 

valorificare, un reprezentant al Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

şi un reprezentant al deţinătorului 

bunurilor, autoritate de drept public, prin 

structura competentă şi se constituie prin 

act cu caracter de dispoziţie emis de 

conducătorul organului de valorificare. 

Convocarea comisiei de evaluare se face 

de către organul de valorificare, în 

termenul maxim de 30 de zile prevăzut la 

alin.(3), respectiv alin.(31). Atunci când 

evaluarea priveşte bunuri pentru care nu 

există deţinător sau când acesta este 

persoană fizică sau juridică de drept privat, 

comisia de evaluare nu are în componenţă 

reprezentantul deţinătorului. 

…………………………………………… 

(6) Prin excepţie de la prevederile art.3 

alin.(2) privind condiţiile în care procesul-

verbal de contravenţie devine titlu de 

proprietate, precum şi de la prevederile 

alin.(2), bunurile de consum alimentar cu 

grad ridicat de perisabilitate sau care, prin 



18 

 

Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

trecerea timpului, pierd din greutate ori din 

valoare, inclusiv animalele, păsările vii şi 

plantele, se valorifică de îndată. Bunurile 

se predau imediat persoanelor juridice 

specializate sau persoanelor fizice 

autorizate pentru comercializarea acestor 

bunuri către populaţie, la preţul de piaţă. 

Valorificarea acestor bunuri se face fără 

efectuarea procedurilor de evaluare. 

................................................................... 

 

(8)În cazul în care prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă se 

dispune restituirea bunurilor prevăzute la 

alin. (6) şi (7), sumele obţinute din 

valorificarea acestora se achită persoanei 

de la care au fost preluate bunurile 

respective, conform prevederilor din 

hotărârea judecătorească definitivă şi 

irevocabilă, de la bugetul de stat sau de la 

bugetul local, după caz, la nivelul 

actualizat al preţurilor, în situaţia în care în 

hotărâre nu se prevede suma. 

trecerea timpului, pierd din greutate ori din 

valoare, inclusiv animalele, păsările vii şi 

plantele, se valorifică de îndată. Bunurile 

se predau imediat persoanelor juridice 

specializate sau persoanelor fizice 

autorizate, în condiţiile legii, pentru 

comercializarea acestor bunuri către 

populaţie, la preţul de piaţă. Valorificarea 

acestor bunuri se face fără efectuarea 

procedurilor de evaluare. 

…………………………………………… 

(8) În cazul în care prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă se 

dispune restituirea bunurilor prevăzute la 

alin.(6) şi (7), sumele obţinute din 

valorificarea acestora se achită persoanei 

de la care au fost preluate bunurile 

respective, conform prevederilor din 

hotărârea judecătorească definitivă, de la 

bugetul de stat sau de la bugetul local, 

după caz, la nivelul actualizat al preţurilor, 

în situaţia în care în hotărâre nu se prevede 

suma.” 

13.  Art. 7 

 

 

(1)Prin excepţie de la prevederile art. 3 

alin. (2), bunurile mobile cu privire la care 

s-a dispus confiscarea pot fi valorificate în 

cursul procesului al cărui obiect îl 

11. La articolul 7, alineatele (1), (2), 

(4), (8) şi (9) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„Art.7.- (1) Prin excepţie de la 

prevederile art.3 alin.(2), bunurile mobile 

cu privire la care s-a dispus confiscarea 

pot fi valorificate în cursul procesului al 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

constituie legalitatea procesului-verbal de 

confiscare, înainte de pronunţarea unei 

hotărâri definitive şi irevocabile, în 

următoarele situaţii: 

a)atunci când există riscul ca, prin trecerea 

timpului, până la soluţionarea definitivă şi 

irevocabilă a litigiului, valoarea bunurilor 

confiscate să se diminueze semnificativ; 

b)când măsura confiscării priveşte bunuri 

a căror depozitare, întreţinere sau 

conservare necesită cheltuieli 

disproporţionate în raport cu valoarea 

bunului. 

 

(2)În cursul procesului al cărui obiect îl 

constituie legalitatea procesului-verbal de 

confiscare, înainte de pronunţarea unei 

hotărâri definitive şi irevocabile, organul 

care a dispus măsura confiscării poate 

hotărî de îndată valorificarea bunurilor 

confiscate, la cererea proprietarului 

bunurilor sau atunci când există acordul 

acestuia, indiferent dacă acestea se 

încadrează sau nu în categoriile 

menţionate la alin. (1). În vederea 

valorificării acestor bunuri se aplică în 

mod corespunzător dispoziţiile art. 6 alin. 

(1)-(6). 

.................................................................. 

 

cărui obiect îl constituie legalitatea 

procesului-verbal de confiscare, înainte de 

pronunţarea unei hotărâri definitive, în 

următoarele situaţii: 

  a) atunci când există riscul ca, 

prin trecerea timpului, până la soluţionarea 

definitivă a litigiului, valoarea bunurilor 

confiscate să se diminueze semnificativ; 

  b) când măsura confiscării 

priveşte bunuri a căror depozitare, 

întreţinere sau conservare necesită 

cheltuieli disproporţionate în raport cu 

valoarea bunului. 

 

(2) În cursul procesului al cărui obiect îl 

constituie legalitatea procesului-verbal de 

confiscare, înainte de pronunţarea unei 

hotărâri definitive, organul care a dispus 

măsura confiscării poate hotărî de îndată 

valorificarea bunurilor confiscate, la 

cererea proprietarului bunurilor sau atunci 

când există acordul acestuia, indiferent 

dacă acestea se încadrează sau nu în 

categoriile menţionate la alin.(1). În 

această situaţie, organul care a dispus 

măsura confiscării transmite solicitarea 

sau acordul de valorificare către organul 

de valorificare. În vederea valorificării 

acestor bunuri se aplică în mod 

corespunzător dispoziţiile art.6 alin.(2)-



20 

 

Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

 

 

(4)Instanţa soluţionează de urgenţă cererea 

privind valorificarea bunurilor mobile 

confiscate ce se încadrează în categoriile 

menţionate la alin. (1), prin încheiere 

irevocabilă. 

..................................................................... 

(8)Până la soluţionarea plângerii prevăzute 

la alin. (7), instanţa poate suspenda 

procedura de valorificare prin încheiere 

irevocabilă, numai dacă se depune o 

cauţiune, care nu poate depăşi cuantumul 

de 10% din valoarea obiectului cererii. 

 

(9)Instanţa soluţionează plângerea 

prevăzută la alin. (7) prin încheiere 

irevocabilă. 

................................................................... 

(6). 

…………………………………………… 

(4) Instanţa soluţionează de urgenţă 

cererea privind valorificarea bunurilor 

mobile confiscate ce se încadrează în 

categoriile menţionate la alin.(1), prin 

încheiere definitivă. 

…………………………………………… 

(8) Până la soluţionarea plângerii 

prevăzute la alin.(7), instanţa poate 

suspenda procedura de valorificare prin 

încheiere definitivă, numai dacă se depune 

o cauţiune, care nu poate depăşi cuantumul 

de 10% din valoarea obiectului cererii. 

 

(9) Instanţa soluţionează plângerea 

prevăzută la alin.(7) prin încheiere 

definitivă.” 

14.  Art. 8 

.................................................................... 

(2)Comisia de distrugere este formată din 

5 membri: 2 reprezentanţi ai organului de 

valorificare, un reprezentant din partea 

Ministerului Afacerilor Interne, un 

reprezentant al Ministerului Mediului, 

Apelor şi Pădurilor şi un reprezentant al 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor. 

.................................................................... 

12. La articolul 8, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Comisia de distrugere este formată 

din 5 membri: 2 reprezentanţi ai organului 

de valorificare, un reprezentant din partea 

Ministerului Afacerilor Interne, un 

reprezentant al Ministerului Mediului şi 

un reprezentant al Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor.” 

12. La articolul 8, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Comisia de distrugere este formată 

din 5 membri: 2 reprezentanţi ai organului 

de valorificare, un reprezentant din partea 

Ministerului Afacerilor Interne, un 

reprezentant al Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor şi un reprezentant al 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor.” 

Tehnică 

legislativă 
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

15.  Art.8 

................................................................... 

(3)Membrii comisiei de evaluare, precum 

şi membrii comisiilor prevăzute la art. 1 

alin. (3) şi la art. 8 alin. (2) primesc o 

indemnizaţie fixă lunară, stabilită prin 

ordin al ministrului finanţelor publice*), 

care se indexează anual cu indicele de 

inflaţie, cu condiţia întrunirii comisiilor 

cel puţin o dată în cursul lunii, care se 

acoperă din veniturile încasate din 

valorificarea bunurilor intrate, potrivit 

legii, în proprietatea privată a statului. 

*) A se vedea Ordinul ministrului 

economiei şi finanţelor nr. 2.495/2007 

privind stabilirea indemnizaţiilor 

comisiilor constituite în conformitate cu 

prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) şi 

art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 14/2007 pentru reglementarea modului 

şi condiţiilor de valorificare a bunurilor 

intrate, potrivit legii, în proprietatea 

privată a statului, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 274/2007, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 36 din 16 ianuarie 2008, cu 

modificările ulterioare. 

.................................................................... 

13. La articolul 8, alineatul (3) se 

abrogă. 

Nemodificat  

16.  Art. 9 

 
14. Articolul 9 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

(1)Valorificarea bunurilor intrate în 

proprietatea privată a statului se face prin 

bursele de mărfuri, prin magazine proprii, 

licitaţie publică, în regim de consignaţie 

sau direct de la locul unde acestea se află. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)Valorificarea bunurilor intrate, potrivit 

legii, în proprietatea privată a statului, care 

se află în străinătate, se face prin licitaţie 

publică sau alte proceduri legale, potrivit 

legislaţiei aplicabile din statul pe teritoriul 

căruia se află. 

„Art.9.- (1) Valorificarea bunurilor 

mobile intrate în proprietatea privată a 

statului se poate face prin următoarele 

metode de valorificare: 

  a) licitaţie publică cu strigare; 

  b) licitaţie on-line; 

  c) bursa de mărfuri; 

  d) magazinele proprii; 

  e) în regim de consignaţie; 

  f) site-uri specializate, 

inclusiv magazine on-line; 

  g) brokeri în domeniul pieţei 

bursiere; 

  h) vânzare directă. 

(2) Valorificarea bunurilor mobile şi 

imobile intrate, potrivit legii, în 

proprietatea privată a statului, care se află 

în străinătate, se face prin licitaţie publică 

sau alte proceduri legale, potrivit 

legislaţiei aplicabile din statul pe teritoriul 

căruia se află.” 

17.   15. După articolul 9, se introduc două 

noi articole, art.91 şi 92 cu următorul 

cuprins: 

„Art.91.- (1) Valorificarea bunurilor 

imobile intrate în proprietatea privată a 

statului se poate face prin următoarele 

metode de valorificare: 

  a) licitaţie publică cu strigare; 

  b) licitaţie on-line; 

15. După articolul 9, se introduc două 

noi articole, art.91 şi 92 cu următorul 

cuprins: 

Art.91. - (1) Nemodificat 
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

  c) agenţii imobiliare; 

  d) case de licitaţie; 

  e) site-uri specializate; 

  f) vânzare directă atunci când 

bunul imobil nu s-a valorificat în termen 

de un an de la data publicării primului 

anunţ de vânzare prin una din metodele 

prevăzute la lit.a)-e). 

 

(2) Valoarea bunurilor imobile intrate în 

proprietatea privată a statului se stabileşte 

de către comisia de evaluare, la valoarea 

de piaţă, pe baza rapoartelor de evaluare 

întocmite de evaluatori autorizaţi sau 

experţi tehnici specializaţi în evaluare 

bunuri imobile. 

 

(3) Fac excepţie de la prevederile 

alin.(1): 

   a) bunurile imobile 

deţinute în proprietate comună; 

   b) terenul aferent unei 

construcţii cu un alt proprietar; 

   c) construcţia situată 

pe un teren proprietatea altei persoane; 

   d) orice alte bunuri 

imobile, intrate în proprietatea privată a 

statului, pentru care condiţiile de 

înstrăinare/transfer de proprietate intră în 

sfera de aplicare a altor reglementari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Nemodificat 
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

generale sau speciale, şi pentru care există 

reglementat un drept de preemţiune. 

 

(4) Bunurile imobile deţinute în 

proprietate comună, prevăzute la alin.(3) 

lit.a) se pot valorifica direct către 

coproprietari, dacă aceştia oferă preţul 

stabilit de comisia de evaluare conform 

alin.(2), în termen de 30 de zile de la data 

înştiinţării în acest sens de către organul de 

valorificare, şi achită integral suma în 

termen de 60 de zile de la data depunerii 

ofertei de cumpărare. În caz contrar, se 

procedează la valorificarea cotei indivize 

prin una din metodele prevăzute la 

alin.(1). 

 

(5) În cazul în care un singur 

coproprietar a depus ofertă se procedează 

la vânzarea directă a cotei indiviză 

deținută de stat. 

 

(6) În cazul în care sunt mai mulţi 

coproprietari care depun oferte, cota 

indiviză deţinută de stat va fi vândută celui 

care oferă preţul cel mai mare. 

 

(7) În cazul în care 

coproprietarul/coproprietarii nu depun 

oferta de cumpărare în termenul prevăzut 

 

 

 

(4) Bunurile imobile deţinute în 

proprietate comună, prevăzute la alin.(3) 

lit.a) se pot valorifica direct către 

coproprietari, dacă aceştia oferă preţul 

stabilit de comisia de evaluare conform 

alin.(2), în termen de 30 de zile de la data 

înştiinţării în acest sens de către organul de 

valorificare, şi achită integral suma în 

termen de 90 de zile de la data depunerii 

ofertei de cumpărare. În caz contrar, se 

procedează la valorificarea cotei indivize 

prin una din metodele prevăzute la alin.(l). 

 

 

(5) Nemodificat 

 

 

 

 

(6) Nemodificat 

 

 

 

 

(7) Nemodificat 
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

la alin.(4), se procedează la valorificarea 

prin metodele prevăzute la alin.(1). 

 

(8) Terenul intrat în proprietatea privată 

a statului, aferent unei construcţii cu un alt 

proprietar, poate fi vândut proprietarului 

construcţiei, la cererea acestuia, dacă 

acesta oferă cel puţin preţul stabilit de 

comisia de evaluare conform alin.(2), în 

termen de 30 de zile de la data primirii 

înştiinţării în acest sens din partea 

organului de valorificare, şi dacă achită 

integral suma în termen de 60 de zile de la 

data depunerii ofertei de cumpărare. În caz 

contrar, se procedează la valorificarea 

imobilului prin una din metodele 

prevăzute la alin.(1). Contractul de 

vânzare-cumpărare se încheie în formă 

autentică în termen de cel mult 30 de zile 

de la data achitării sumei prevăzute mai 

sus. 

(9) Construcţia intrată în proprietatea 

privată a statului situată pe un teren 

proprietatea altei persoane, poate fi 

vândută proprietarului terenului, la cererea 

acestuia, la preţul stabilit de comisia de 

evaluare conform alin.(2), în termen de 30 

de zile de la data primirii înştiinţării în 

acest sens din partea organului de 

valorificare, şi dacă achită integral suma în 

 

 

 

(8) Terenul intrat în proprietatea privată a 

statului, aferent unei construcţii cu un alt 

proprietar, poate fi vândut proprietarului 

construcţiei, la cererea acestuia, dacă 

acesta oferă cel puţin preţul stabilit de 

comisia de evaluare conform alin.(2), în 

termen de 30 de zile de la data primirii 

înştiinţării în acest sens din partea 

organului de valorificare, şi dacă achită 

integral suma în termen de 90 de zile de la 

data depunerii ofertei de cumpărare. În caz 

contrar, se procedează la valorificarea 

imobilului prin una din metodele 

prevăzute la alin.(l). Contractul de 

vânzare-cumpărare se încheie în formă 

autentică în termen de cel mult 30 de zile 

de la data achitării sumei prevăzute mai 

sus. 

(9) Construcţia intrată în proprietatea 

privată a statului situată pe un teren 

proprietatea altei persoane, poate fi 

vândută proprietarului terenului, la cererea 

acestuia, la preţul stabilit de comisia de 

evaluare conform alin.(2), în termen de 30 

de zile de la data primirii înştiinţării în 

acest sens din partea organului de 

valorificare, şi dacă achită integral suma în 
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

termen de 60 de zile de la data depunerii 

ofertei de cumpărare. În caz contrar, se 

procedează la valorificarea imobilului prin 

una din metodele prevăzute la alin.(1). 

Contractul de vânzare-cumpărare se 

încheie în formă autentică în termen de cel 

mult 30 de zile de la data achitării sumei 

prevăzute mai sus. 

 

(10) În toate situaţiile bunul va fi 

identificat prin număr cadastral şi număr 

de carte funciară, iar contractul de 

vânzare-cumpărare se încheie în formă 

autentică notarială, cu respectarea 

dispoziţiilor în materie de carte funciară. 

 

Art.92.- Metodele de valorificare 

utilizate, prevăzute la art.9 şi art.91 

alin.(1), se aleg în funcţie de natura 

bunului, durata procedurii şi urgenţa 

recuperării sumelor şi se pot schimba de 

către organul de valorificare, după caz, 

dacă valorificarea prin procedurile iniţiale 

alese nu a fost finalizată.” 

termen de 90 de zile de la data depunerii 

ofertei de cumpărare. În caz contrar, se 

procedează la valorificarea imobilului prin 

una din metodele prevăzute la alin.(l). 

Contractul de vânzare- cumpărare se 

încheie în formă autentică în termen de cel 

mult 30 de zile de la data achitării sumei 

prevăzute mai sus. 

 

 (10) Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

Art. 92 - Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

18.  CAPITOLUL IV: Atribuirea, cu titlu 

gratuit, a unor categorii de bunuri intrate 

în proprietatea privată a statului 

 

Art. 10 

1)Ministerul Finanţelor Publice poate 

16. La articolul 10, după alineatul (2) 

se introduce un nou alineat, alin.(3), cu 

următorul cuprins: 

„(3) În condiţiile alin.(1) lit.b) se pot 

transmite cu titlu gratuit exclusiv bunuri 

mobile.” 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

transmite sau, după caz, propune 

Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a 

unor bunuri supuse valorificării unor 

persoane fizice sau juridice, astfel: 

a)Secretariatului General al Guvernului - 

autovehicule, ambulanţe sanitare cu dotări 

aferente, ambarcaţiuni şi motoare ataşabile 

acestora, care vor fi repartizate de comisia 

interministerială, cu titlu gratuit, 

ministerelor, autorităţilor publice centrale 

şi locale, în limita normativelor de dotare, 

cu respectarea procedurilor de declarare şi 

evaluare, precum şi instituţiilor de cult, 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România şi organizaţiilor 

neguvernamentale acreditate de Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice ca furnizori de 

servicii sociale/cantine sociale şi care 

desfăşoară efectiv astfel de activităţi; 

b)creşelor, grădiniţelor, centrelor de 

plasament şi centrelor de primire a 

copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor 

pentru săraci, azilurilor, spitalelor, 

şcolilor, bibliotecilor, instituţiilor de cult, 

persoanelor cu handicap, Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie din România, 

precum şi organizaţiilor neguvernamentale 

acreditate de Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

ca furnizori de servicii sociale/cantine 

sociale şi care desfăşoară efectiv astfel de 

activităţi, precum şi persoanelor fizice care 

au avut de suferit de pe urma calamităţilor 

naturale, la propunerea organelor de 

valorificare, prin ordin al ministrului sau 

decizie a conducătorului organului de 

valorificare, conform prevederilor 

normelor metodologice de aplicare a 

prezentei ordonanţe; 

..................................................................... 

(2)Repartizarea bunurilor prevăzute la 

alin. (1) lit. a) se va face de o comisie 

interministerială care va funcţiona pe 

lângă Secretariatul General al Guvernului, 

constituită prin decizie a prim-ministrului, 

formată din reprezentanţi ai Secretariatului 

General al Guvernului, Ministerului 

Finanţelor Publice, Ministerului 

Economiei, Ministerului Afacerilor 

Interne, Ministerului Apărării Naţionale, 

Ministerului Justiţiei, Ministerului 

Transporturilor şi Cancelariei Primului-

Ministru**). 

_______ 

**) Conform prevederilor art. XI din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

17/2009 privind stabilirea unor măsuri 

pentru reorganizarea aparatului de lucru al 

Guvernului, publicată în Monitorul Oficial 
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 

2009, denumirea «Cancelaria Primului-

Ministru» se înlocuieşte în mod 

corespunzător cu denumirea «aparatul 

propriu de lucru al primului-ministru» sau, 

după caz, cu denumirea «Secretariatul 

General al Guvernului»". 

19.  CAPITOLUL V: Venituri şi cheltuieli 

rezultate din valorificarea bunurilor intrate 

în proprietatea privată a statului 

Art.11 

(1)Veniturile încasate din valorificarea 

bunurilor se varsă la bugetul de stat, după 

deducerea cheltuielilor efectuate conform 

prevederilor legale în vigoare, precum şi a 

altor reţineri prevăzute prin legi speciale în 

cazul organelor abilitate, în termen de 5 

zile lucrătoare de la încasare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)Bunurile confiscate de organele 

autorităţii administraţiei publice locale se 

predau organelor de valorificare, iar 

sumele încasate din valorificarea acestora 

17. La articolul 11, alineatele (1)-(3) se 

modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 

  

„Art.11.- (1) Sumele rezultate din 

valorificarea bunurilor intrate în 

proprietatea privată a statului, inclusiv 

sumele de bani confiscate, se depun sau se 

virează în contul de disponibil deschis pe 

seama organului de valorificare la 

Trezoreria Statului, iar după diminuarea 

acestora cu cheltuielile efectuate conform 

prevederilor legale în vigoare şi cu alte 

reţineri prevăzute prin legi speciale în 

cazul organelor abilitate, se varsă la 

bugetul de stat, în primele 5 zile lucrătoare 

ale lunii următoare celei în care au fost 

încasate. 

 

(2) Bunurile confiscate de organele 

autorităţii administraţiei publice locale se 

predau organelor de valorificare, iar 

sumele încasate din valorificarea acestora 

Nemodificat  
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crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

se fac venit la bugetul local, după 

deducerea cheltuielilor cu valorificarea 

efectuate conform legislaţiei în vigoare şi 

a unui comision de 20% din veniturile 

rămase după deducerea cheltuielilor cu 

valorificarea. 

 

(3)Comisionul de 20% se varsă la bugetul 

de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

încasare. 

.................................................................... 

se fac venit la bugetul local, după 

diminuarea acestora cu cheltuielile cu 

valorificarea efectuate conform legislaţiei 

în vigoare şi a unui comision de 20% din 

veniturile rămase după deducerea 

cheltuielilor cu valorificarea. 

 

(3) Comisionul  de 20% se varsă la 

bugetul de stat, în primele 5 zile lucrătoare 

ale lunii următoare celei în care sumele 

prevăzute la alin.(2) au fost încasate.” 

20.  Art. 12 

 

 

(1)Bunurile necomunitare care au intrat în 

proprietatea privată a statului sunt supuse 

prevederilor art. 867a din Regulamentul 

Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a 

unor dispoziţii de aplicare a 

Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 

2.913/92 privind crearea Codului vamal 

comunitar, cu modificările ulterioare. 

 

(2)Drepturile de import se aplică asupra 

valorii rezultate din valorificarea acestora 

potrivit prezentei ordonanţe. 

..................................................................... 

(4)Drepturile de import privind taxele 

vamale, taxele agricole şi taxele 

antidumping se aplică şi în cazul bunurilor 

18. La articolul 12, alineatele (1), (2) şi 

(4) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„Art.12.- (1) Bunurile neunionale care au 

intrat în proprietatea privată a statului sunt 

supuse prevederilor art.198 alin.(2) din 

Regulamentul (UE) nr.952/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului 

din 9 octombrie 2013 de stabilire a 

Codului Vamal al Uniunii, cu modificările 

ulterioare. 

 

(2) Taxele la import se aplică asupra 

valorii rezultate din valorificarea acestora 

potrivit prezentei ordonanţe. 

…………………………………………… 

(4) Taxele la import, respectiv taxele 

vamale, precum si taxele agricole şi taxele 

antidumping se aplică şi în cazul bunurilor 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

 

Text OG nr.14/2007 

 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

atribuite cu titlu gratuit asupra preţului 

stabilit de comisia de evaluare, aflat în 

vigoare în momentul atribuirii, şi intră în 

categoria cheltuielilor de valorificare 

prevăzute la art. 11 alin. (5). 

atribuite cu titlu gratuit în condiţiile 

prezentei ordonanţe asupra preţului stabilit 

de comisia de evaluare, aflat în vigoare în 

momentul atribuirii, şi intră in categoria 

cheltuielilor de valorificare prevăzute la 

art.11 alin.(5).” 

21.   Art.II.- Prezenta lege intră în vigoare 

la 30 de zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Nemodificat  

22.   Art.III.- În termen de 180 de zile de 

la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

Ministerul Finanţelor Publice va supune 

spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, 

modificarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei Guvernului 

nr.14/2007 pentru reglementarea modului 

şi condiţiilor de valorificare a bunurilor 

intrate, potrivit legii, în proprietatea 

privată a statului, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.731/2007, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art.III.- În termen de 180 de zile de 

la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

Ministerul Finanţelor va supune spre 

aprobare, prin hotărâre a Guvernului, 

modificarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei Guvernului 

nr.14/2007 pentru reglementarea modului 

şi condiţiilor de valorificare a bunurilor 

intrate, potrivit legii, în proprietatea 

privată a statului, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.731/2007, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Tehnică 

legislativă 

23.   Art.IV.- Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală 

prevăzut la art.6 alin.(3) din Ordonanţa 

Guvernului nr.14/2007 pentru 

reglementarea modului şi condiţiilor de 

valorificare a bunurilor intrate, potrivit 

legii, în proprietatea privată a statului, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel cum a fost modificată şi 

Art.IV.- Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală 

prevăzut la art.6 alin.(3) din Ordonanţa 

Guvernului nr.14/2007 pentru 

reglementarea modului şi condiţiilor de 

valorificare a bunurilor intrate, potrivit 

legii, în proprietatea privată a statului, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel cum a fost modificată şi 

Tehnică 

legislativă 



32 

 

Nr. 
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Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

completată prin prezenta ordonanţă, se 

emite în termen de 10 de zile de la data 

intrării în vigoare a hotărârii Guvernului 

prevăzute la art.III. 

completată prin prezenta lege, se emite în 

termen de 10 de zile de la data intrării în 

vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la 

art.III. 

24.   Art.V.- (1) Bunurile intrate în 

proprietatea privată a statului aflate la 

dispoziţia organelor de valorificare şi 

pentru care există publicate anunţuri de 

vânzare la data intrării în vigoarea a 

prezentei legi se valorifică în continuare 

potrivit prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr.14/2007, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în 

forma aflată în vigoare la data publicării 

anunţurilor. 

(2) Procedura de valorificare prevăzută la 

alin.(1) se consideră finalizată la data 

înscrisă în anunţul de vânzare pentru 

organizarea licitaţiei publice, în cazul 

celor valorificate prin licitaţie publică, sau 

la 30 de zile de la publicarea anunţului 

pentru vânzarea directă, în cazul celor 

valorificate prin vânzare directă de la locul 

unde se află. 

(3) Dacă procedurile de valorificare 

prevăzute la alin.(1) nu s-au finalizat cu 

adjudecarea/cumpărarea bunurilor, 

bunurile se valorifică potrivit procedurilor 

în vigoare la data împlinirii termenelor 

prevăzute la alin.(2). 

Nemodificat  
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Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

(4) Bunurile intrate în proprietatea privată 

a statului aflate la dispoziţia organelor de 

valorificare la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, care nu se mai regăsesc 

printre  categoriile de bunuri prevăzute la 

art.1 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 

nr.14/2007, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin prezenta 

lege, se valorifică potrivit procedurilor 

aflate în vigoare până la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, până la ieşirea 

acestora din proprietatea privată a statului 

prin vânzare, atribuire cu titlu gratuit sau, 

după caz, distrugere. 

(5) Litigiilor aflate pe rolul instanţelor 

de judecată li se aplică prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr.14/2007, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în forma aflată în vigoare la 

data începerii procedurii de valorificare a 

bunurilor. 
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