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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2010 privind destinaţia sumelor provenite 
din recuperarea unor drepturi valutare ale României, cu care comisia noastră a fost 
sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. PL.x 841 din 13 decembrie 2010. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN  
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi 

valutare ale României 
 
 

 
Cu adresa nr. Pl.x 841 din 13 decembrie 2010, Biroul Permanent conform 

art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în 
procedură de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.91/2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor 
drepturi valutare ale României. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ. 
Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor 

măsuri care să permită virarea la bugetul de stat a sumelor provenite din recuperarea 
creanţelor României rezultate din activitatea de comerţ exterior şi cooperare 
economică internaţională derulată înainte de 31 decembrie 1989 şi a sumelor rezultate 
din recuperarea drepturilor ce decurg din acorduri comerciale şi de plăţi 
guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, de natură să 
împiedice blocarea procesului de listare prin modificarea periodică a capitalului 
social subscris şi vărsat al statului la societatea comercială „Fondul Proprietatea” S.A.  

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 
54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: din partea Ministerului Finanţelor 
Publice domnul Ion Ghizdeanu – secretar de stat, preşedintele Comisiei Naţionale de 
Prognoză şi doamna Elena Maria Anghel – director general. 

La lucrările comisiei au participat  36  deputaţi, din totalul de 39 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
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Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 8 decembrie 
2010. 

Proiectul de lege, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi a art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.91/2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea 
unor drepturi valutare ale României, în şedinţa din data de 02.02.2011, Comisia 
propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a 
proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 
 
 
 

          
Şef serviciu 
Consilier parlamentar 
Gica Roşu 
 
Consilier parlamentar 
Mariana Bărdiţă 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa        
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