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AL
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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind Statutul

Băncii Naţionale a României, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa

Biroului Permanent nr. PL.X.364 din  9 iunie 2004.

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu 
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Parlamentul  României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,     16.06.2004  
Nr. 374

RAPORT

Cu adresa nr. PL.X.364 din 9 iunie  2004, Biroul Permanent, conform
art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor cu modificările şi completările
intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, a sesizat, în procedură de
urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
cu proiectul de Lege privind Statutul Băncii Naţionale a României.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ,
precum şi avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.

La lucrările comisiei au participat 26 deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei.

Acest proiect de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 iunie 2004.
Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi art. 86 din

Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de Lege este de competenţa
decizională a Camerei Deputaţilor.

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare Statutul Băncii Naţionale a
României, conform angajamentelor asumate de România prin documentul de Poziţie
la Capitolul 11 – Uniunea Economică şi Monetară.

Structurat în 10 capitole, proiectul stabileşte principalele atribuţii ale Băncii
Naţionale a României, colaborarea cu autorităţi din ţară şi străinătate, politica
monetară, politica de curs de schimb şi regimul valutar, emisiunea monetară,
operaţiuni cu investiţiile de credit, supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit
şi efectuarea de operaţiuni în contul statului.

De asemenea, proiectul de act normativ stabileşte conducerea Băncii
Naţionale a României de către un Consiliu de administraţie compus din 9 membrii şi
conducerea executivă, care se exercită de către guvernator, prim-viceguvernator şi
doi viceguvernatori, precum şi sancţiunile ce se aplică în cadrul încălcării
dispoziţiilor legale.

asupra proiectului de Lege privind Statutul 
Băncii Naţionale a României 
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La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu
prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentaţii Băncii
Naţionale a României:

- domnul Emil Ghizari - viceguvernator;
- domnul Buftea Teodor - director;
- domnul Tulin Petre - director;
- domnul Ionescu Mihai - director;
- domnul Marinescu Adrian - director;
- domnul Faer Răzvan - consilier,

 reprezentanţii Ministerului Integrării Europene:
- domnul Leonard Orban - secretar de stat;
- domnul Vlad Angelescu - consilier 

şi reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Enache Jiru – secretar de
stat, care au susţinut forma rezultată din prezentul raport.

In urma examinării proiectului de Lege privind Statutul  Băncii Naţionale a
României, în şedinţa din  15 iunie 2004, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi,
supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de
Lege cu amendamentele din anexe.

Prin obiectul său de reglementare, proiectul face parte din categoria legilor
ordinare.

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu 

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

          Experţi parlamentari:
          Bărdiţă Mariana
          Măţan Ofelia
          Onete Alexandru



ANEXA 1

AMEDAMENTE ADMISE

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

1. Art. 33 alin. (4)
“(4) Durata mandatului de
membru  al Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale a
României este de 5 ani, fiecare
membru putând fi reinvestit o
singură dată.”

Art. 33 alin. (4)
“(4) Numirile se fac pe o perioadă
de 5 ani cu posibilitatea reînnoirii
mandatului.”

Corelare cu prevederile altor
acte normative care
reglementează domenii
similare de activitate.

Camera
Deputaţilor 

2. Art. 33 alin. (5)
“(5) În cazul descompletării
Consiliului de administraţie,
completarea locurilor vacante se face
pe funcţia respectivă, pentru durata
restantă a mandatului.”

Art. 33 alin. (5)
“(5) În cazul descompletării
Consiliului de administraţie,
completarea locurilor vacante se face
pe funcţia respectivă, cu
respectarea prevederilor alin. (3)
şi (4)”.

Corelare cu dispoziţiile
comunitare (Cap. III, art. 14.2
alin. (1)) al Statutelor băncilor
centrale.

Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

3. Art. 33 alin. (81) nou Art. 33 alin. (81)
“(81) Hotărârea de revocare din
funcţie a membrilor Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale a
României poate fi atacată la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, în
termen de 15 zile de la publicarea
acesteia în Monitorul Oficial al
României .”

Se asigură cadrul legislativ
necesar în cazul atacării
hotărârii de revocare.

Camera
Deputaţilor

4. Art. 35 alin. (4)
“(4) În numele Consiliului de
administraţie, guvernatorul prezintă
Parlamentului, până la data de 30
iunie a anului următor, raportul
anual al Băncii Naţionale a
României, situaţiile financiare
anuale, raportul anual de audit
financiar şi execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli, care vor fi
dezbătute în şedinţă comună a celor
două Camere ale Parlamentului.”

Art. 35 alin. (4)
“(4) În numele Consiliului de
administraţie, guvernatorul prezintă
Parlamentului, până la data de 30
iunie a anului următor, raportul
anual al Băncii Naţionale a
României,  care cuprinde
activităţile Băncii Naţionale a
României, situaţiile financiare
anuale şi raportul de audit,
dezbătute, fără a fi supuse votului,
în şedinţă comună a celor două
Camere ale Parlamentului.”

Autor: dp. Florin Georgescu PSD

Pentru corelare cu
amendamentul propus la art.
41 din lege.
Raportul de audit cuprinde şi
referiri la execuţia bugetului
de venituri şi cheltuieli.

Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

5. Art. 37 alin. (3)
“(3) Modelele situaţiilor financiare
anuale sunt elaborate de Banca
Naţională a României, cu
informarea Ministerului Finanţelor
Publice.”

Art. 37 alin. (3)
“(3) Modelele situaţiilor financiare
anuale sunt elaborate de Banca
Naţională a României, cu avizul
consultativ al Ministerului
Finanţelor Publice.”

Se asigură armonizarea din
punct de vedere al
prevederilor contabile care
sunt reglementate prin acte
normative ce cad în
competenţa Ministerului
Finanţelor Publice.

Camera
Deputaţilor

6. Art. 40 alin. (1) şi (2)
“(1) Banca Naţională a României va
emite reglementări proprii de
organizare şi conducere a
contabilităţii, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, cu informarea
Ministerului Finanţelor Publice.
(2) Operaţiunile economico –
financiare ale Băncii Naţionale a
României sunt contabilizate potrivit
planului propriu de conturi, cu
informarea Ministerului Finanţelor
Publice.”

Art. 40 alin. (1) şi (2)
“(1) Banca Naţională a României va
emite reglementări proprii de
organizare şi conducere a
contabilităţii, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, cu avizul
consultativ al Ministerului
Finanţelor Publice.
(2) Operaţiunile economico –
financiare ale Băncii Naţionale a
României sunt contabilizate potrivit
planului propriu de conturi, cu
avizul consultativ al Ministerului
Finanţelor Publice.”

Idem Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

7. Art. 41
“Bugetul anual de venituri şi
cheltuieli al Băncii Naţionale a
României  se aprobă în şedinţă
comună a celor două Camere ale
Parlamentului, în conformitate cu
obiectivele şi sarcinile acestuia.”

Art. 41
“Bugetul anual de venituri şi
cheltuieli se aprobă de Consiliul de
administraţie al Băncii Naţionale a
României şi se verifică în execuţie
conform practicilor şi
procedurilor controlului şi
auditului intern.”

Pentru corelarea cu
prevederile din acte normative
care reglementează domenii
similare de activitate.

Camera
Deputaţilor 

8. Art. 43 alin. (3)
“(3) Banca Naţională a României
constituie provizioane de risc de
credit potrivit legii.”

Art. 43 alin. (3)
“(3) Banca Naţională a României
constituie provizioane de risc de
credit conform normelor proprii
aprobate de către Consiliul de
administraţie al Băncii Naţionale a
României cu avizul consultativ al
Ministerului Finanţelor Publice.”

Corelare cu amendamentele
aduse la art. 37 din prezenta
lege.

Camera
Deputaţilor

9. Art. 43 alin. (5) lit. a)
“a) pentru rezervele statutare – un
procent de 60%;”

Art. 43 alin. (5) lit. a)
“a) pentru rezervele statutare –
repartizări de până la 60%”

Pentru asigurarea flexibilităţii
cadrului legislativ.

Camera
Deputaţilor

10. Art. 43 alin. (5) lit. b)
“b) pentru constituirea surselor
proprii de finanţare – un procent de
30%;”

Art. 43 alin. (5) lit. b)
“b) pentru constituirea surselor
proprii de finanţare – repartizări de
până la 30%;”

Idem Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

11. Art. 43 alin. (5) lit. d)
“d) destinaţia sumelor eventual
rămase după repartizările efectuate
conform lit. a), b) şi c) va fi stabilită
de către Consiliul de administraţie al
Băncii Naţionale a României.”

Art. 43 alin. (5) lit. d)
“d) sumele eventual rămase după
repartizările efectuate conform lit.
a), b) şi c) sunt alocate pentru
destinaţiile care se stabilesc de către
Consiliul de administraţie al Băncii
Naţionale a României.”

Pentru asigurarea
terminologiei de specialitate.

Camera
Deputaţilor

12. Art. 45
“Pentru eventualele erori la plăţi sau
la înregistrări în conturile titularilor,
Banca Naţională a României
răspunde pentru sumele eronat
plătite sau înregistrate în cont,
inclusiv dobânzile aferente
prevăzute pentru obligaţiile
bugetare întârziate la plată, dacă
este sesizată cu reclamaţie scrisă
până la expirarea termenului general
de prescripţie.”

Art. 45
“Pentru eventualele erori la plăţi sau
la înregistrări în conturile titularilor,
Banca Naţională a României
răspunde numai până la limita sumei
eronat plătite sau înregistrate în cont,
inclusiv de penalităţile aferente
care se varsă la bugetul de stat,
suportate de titularii de cont în
cazurile prevăzute de lege, dacă
este sesizată cu reclamaţie scrisă
până la expirarea termenului general
de prescripţie.”

Asigurarea cadrului legislativ
care stabileşte răspunderea
băncii.

Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

13. Art. 47 alin. (2)
 “(2) Operaţiunile desfăşurate de
Banca Naţională a României, care
influenţează resursele financiare
ale statului şi ale sectorului public,
inclusiv execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli, sunt supuse
controlului Curţii de Conturi.”

Art. 47 alin. (2)
 “(2) Operaţiunile comerciale
efectuate de Banca Naţională a
României, care se reflectă în
bugetul de venituri şi cheltuieli şi
în situaţiile financiare anuale, sun
supuse controlului ulterior al Curţii
de Conturi.”

Corelare cu reglementările
comunitare şi a Legii nr.
94/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi.

Camera
Deputaţilor
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AEXA 2

AMENDAMENTE RESPINSE

In cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente au fost respinse:

Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus 

şi autorul acestuia Motivare Camera
decizională

1. Art. 2 alin. (3)
“(3) Banca Naţională a României
sprijină politica economică generală
a statului, fără prejudicierea
îndeplinirii obiectivului său
fundamental privind asigurarea şi
menţinerea stabilităţii preţurilor.”

Art. 2 alin. (3)
“(3) Banca Naţională a României
sprijină politica economică generală
a statului în conformitate cu
principiul unei economii de piaţă
deschise, bazate pe liberă
competiţie, fără prejudicierea
îndeplinirii obiectivului său
fundamental privind asigurarea şi
menţinerea stabilităţii preţurilor.”

Autor: 
deputat  Eugen Nicolaescu – PNL

a) Pentru susţinere
Respectarea cerinţelor din
Tratatul privind înfiinţarea
Comunităţii Europene şi
punerea de acord cu textul
constituţional din art.135 alin.
(1). 

Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus 

şi autorul acestuia Motivare Camera
decizională

b) Pentru respingere
Textul proiectului de Lege
este acoperitor asigurând
respectarea prevederilor legale
în materie.

2. Art. 35 alin. (4)
“(4) În numele Consiliului de
administraţie, guvernatorul prezintă
Parlamentului, până la data de 30
iunie a anului următor, raportul
anual al Băncii Naţionale a
României, situaţiile financiare
anuale, raportul anual de audit
financiar şi execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli, care vor fi
dezbătute în şedinţă comună a celor
două Camere ale Parlamentului.”

Art. 35 alin. (4)
“(4) În numele Consiliului de
administraţie, guvernatorul prezintă
Parlamentului, până la data de 30
iunie a anului următor, raportul
anual al Băncii Naţionale a
României şi raportul anual de
audit financiar asupra situaţiilor
financiare anuale. Cele două
rapoarte împreună cu raportul
comisiilor de specialitate reunite
ale Parlamentului vor fi dezbătute în
şedinţa comună a celor două Camere
ale Parlamentului.”

Autor:
 deputat. Eugen Nicolaescu - PNL

a) Pentru susţinere
Raportul de activitate şi cel de
audit financiar au caracter mai
mult tehnic şi profesional şi se
impune analizarea în cadrul
celor două comisii de
specialitate, în şedinţă
comună, raport care va
constitui baza de dezbatere în
plenul celor două camere
reunite

Camera
Deputaţilor

b) Pentru respingere
 Amendamentul a fost preluat
cu modificări la
“Amendamente admise”.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus 

şi autorul acestuia Motivare Camera
decizională

3. Art. 36 alin. (1)
“(1) Situaţiile financiare anuale ale
Băncii Naţionale a României sunt
supuse auditării de către auditori
financiari, persoane  juridice
autorizate de Camera Auditorilor
Financiari din România, selectaţi de
către Consiliul de administraţie, pe
bază de licitaţie.”

Art. 36 alin. (1)
Situaţiile financiare anuale ale
Băncii Naţionale a României se
auditează de către auditori financiari,
persoane juridice, membri ai
Camerei Auditorilor Financiari din
România, selectaţi de către Consiliul
de administraţie, potrivit legii
achiziţiilor publice.”

Autor: 
deputat Eugen Nicoleascu - PNL

a) Pentru susţinere Camera
Deputaţilor

b) Pentru respingere
Textul iniţial se consideră
acoperitor, procedura licitaţiei
fiind reglementată de lege.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus 

şi autorul acestuia Motivare Camera
decizională

4. Art. 37 alin. (1)
“(1) Situaţiile financiare ale Băncii
Naţionale a României sunt întocmite
conform principiilor şi regulilor
contabile prevăzute de standardele
internaţionale de contabilitate,
aplicabile băncilor centrale,
recunoscute de Banca Centrală
Europeană şi trebuie să cuprindă:
bilanţul, contul de profit şi pierdere
şi note explicative.”

Art. 37 alin. (1)
“(1) Situaţiile financiare ale Băncii
Naţionale a României sunt întocmite
conform principiilor şi regulilor
contabile prevăzute de standardele
internaţionale de contabilitate,
aplicabile băncilor centrale,
recunoscute de Banca Centrală
Europeană şi trebuie să cuprindă:
bilanţul, contul de profit şi pierdere
şi notelor explicative.”

a) Pentru susţinere
 Conform regulilor
gramaticale.

Camera
Deputaţilor

Autor:
deputat Eugen Nicolaescu - PNL

b) Pentru respingere
Textul iniţial respectă regulile
gramaticale.
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