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Marţi, 22  februarie 2005 
 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Prezentarea unei informări de către reprezentanţii Băncii Naţionale a României cu privire la 

evoluţia monedei naţionale precum şi perspectivele acestei evoluţii pe termen lung şi mediu.  
                                                                                                
2. Dezbaterea şi studiul proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

meşteşugăreşti. (PL 197/1998). 
 
           3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 
 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 23 de membri.  
La dezbateri au participat în calitate de invitaţi: reprezentanţii Băncii Naţionale a României, 

domnul Mugur Isărescu - Guvernatorul BNR, domnul Florin Georgescu - Prim-viceguvernator şi 
domnul Eugen Dijmărescu - viceguvernator al BNR şi reprezentantul ANIMMC: domnul George 
Chiriţă - director. 

 

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă prezentarea unei informări de către 
reprezentanţii Băncii Naţionale a României cu privire la evoluţia monedei naţionale precum şi 
perspectivele acestei evoluţii pe termen lung şi mediu.  

                                                           
Reprezentantul Băncii Naţionale a României a afirmat faptul că BNR a negociat cu Guvernul 

României un pachet de măsuri pentru acest an şi că orice abordare a BNR trebuie făcută în cadrul unui 
pachet mixt de politici. 

Reprezentantul Băncii Naţionale a României a spus că obiectivele BNR sunt foarte clar stabilite 
şi constau în: continuarea creşterii economiei la niveluri sustenabile, stabilitatea cursului (şi anume 
stabilitatea preţurilor şi nu un anumit nivel de curs) şi păstrarea deficitului curent extern în limite 
rezonabile. 

Reprezentantul Băncii Naţionale a României a subliniat faptul că, România de mai bine de 10 
ani, în mod deschis, practică un regim de flotare a cursului, singura modificare fiind o mai mare 
varietabilitate a cursului. Astfel, de la începutul toamnei trecute s-a inregistrat o apreciere a leului, 
această aprciere fiind nu numai nominală dar si reală.  

Reprezentantul Băncii Naţionale a României a precizat că aprecierea leului a avut loc în 
condiţiile în care a avut loc o îmbunătăţire a imaginii ţării noastre. Un prim motiv al acestei aprecieri a 
leului este creşterea ratingului de ţară (pentru prima dată României i-a fost acordat, de către o mare 
firmă internaţională din domeniu, ratingul 3B). Atât intrarea României în structurile NATO, cât şi 
apropiata integrare în Uniunea Europeană au dus la o creştere a intrărilor de capital. Acuzaţiile 
exportatorilor că BNR ar fi contribuit la aprecierea leului sunt ridicole. 
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Reprezentantul Băncii Naţionale a României a menţionat că, pe piaţa valutară românească a 
apărut un excedent, datorat atât veniturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate (peste 2 
miliarde $) cât şi a unui excedent de capital străin datorat: investiţiilor străine, împrumuturilor 
(fondurilor) comunitare - între 1 şi 2 miliarde Euro, şi al diverselor împrumuturi bancare. 

Reprezentantul Băncii Naţionale a României a spus că  BNR nu poate să  contribuie la 
aprecierea cursului, dar acesta este un efect care trebuie să ne bucure, avantajând populaţia care are 
contractate credite cu dobândă în lei,  dezavantajându-i pe cei, puţini, care au rezervele în Euro. Banca 
Naţională a transmis de câţiva ani semnale de încurajare a depozitelor în lei, preconizând întărirea 
leului. Pe de altă parte, excesul de valută poate crea o problemă serioasă şi anume creşterea şomajului. 

BNR a cumpărat sistematic (zilnic) având chiar 18 intervenţii pe lună, valută. S-a trecut de 
minimum optim (4 luni) ajungându-se acum la o acoperire de 6 luni de bunuri se servicii. 

Un al doilea motiv al aprecierii leului (după îmbunătăţirea ratingului) îl reprezintă schimbarea 
de politică a BNR care a trecut la o flotare controlată a cursului, acest motiv fiind determinat de 
nivelul rezervei valutare a ţării. PIB-ul României este în prezent de 60 de miliarde Euro, iar rezerva 
României de 12 miliarde euro (aproximativ o cincime - 20%). 

Cu un surplus de 6 miliarde euro s-ar ajunge ca rezerva valutară a ţării să fie de aproximativ 
jumătate din PIB şi să acopere în totalitate importurile, ceea ce nu este acceptabil nicăieri în lume. 

Ca şi concluzii, reprezentantul BNR a spus că: 
1. BNR nu a contribuit la aprecierea cursului leului. 
2. Aprecierea leului loveşte în economie, acest lucru fiind de neevitat. 
3. Aprecierea ajută la dezinflaţie (care va ajunge în acest an la mai puţin de 7%) dar va duce la 

creşterea şomajului. 
4. BNR poate cumpăra în continuare, asigurând membrii Comisiei că BNR ştie ce face şi îşi face 

datoria cu profesionalism.  
5.În ţară intră mai multe capitaluri, mai ieftine, iar economia trebuie să fie pregătită să le 

absoarbă. În curând nu vom mai putea spune că "mingea nu este în terenul nostru" ci că "mingea nu 
mai este în terenul nostru" ci la capitalurile mult mai uşor accesibile, cu o dobândă foarte mică. 

6. Capitalurile nu au o etichetă pe are scrie "capital speculative" de aceea trebuie tratate cu 
maximă atenţie. Liberalizarea a început încă din 1991, acum mai fiind de efectuat ultimele 15-20 
dintre proceduri. În acest sens a amintit legea privind investitorii stăini care a fost aprobată în 1991. 

Problema principală a ţării noastre este pregătirea economiei pentru a putea accepta aceşti bani. 
Încă o amânare a liberalizării ar îngreuna situaţia admiterii României în Uniunea Europeană, dată 
stabilită la 1 ianuarie 2007. 

Reprezentantul Băncii Naţionale a României a afirmat că, nu numai piaţa valutară se confruntă 
cu o invazie de valută, România confruntându-se cu o situaţie nouă, evidentă chiar din primăvara 
anului trecut, dar cu o pantă ascendentă accentuată din noiembrie 2004, intrând sume care tind să fie 
din ce în ce mai mari. 

 
La punctul 2 al ordinei de zi  a fost înscrisă dezbaterea şi studiul proiectului de Lege privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. 
S-a  menţionat faptul că în actualul moment acest proiect de lege este caduc, fiind conceput 

înainte de legea cadru, iar reprezentanţii Intreprinderilor Mici şi Mijlocii au iniţiat un proiect ca şi 
amendament, care urmează să devină proiect de lege. 

S-a propus respingerea proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 
meşteşugăreşti, urmând ca noul proiect de lege să fie amendat în concordanţă cu certitudinile din 
teritoriu şi cu punctul de vedere al Intreprinderilor Mici şi Mijlocii. 

Reprezentantul Agenţiei pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii a prezentat scopul şi obiectivele 
Agenţiei şi a fost de acord cu punctul de vedere al Comisiei, ca, din perspectiva recentei promulgări a 
noii Legi-cadru a cooperaţiei ( care a fost promulgată în data de 21.01.2005 şi transmisă spre publicare 
în Monitorul Oficial) prezentul proiect de lege să fie respins, deoarece este caduc şi nu  respectă noile 
prevederi legislative în vigoare în acest moment.   

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au votat respingerea proiectului de Lege privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. 
 

ANEXA 1 
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În data de 22.02.2005, ora 17,00, Biroul Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare şi cel al Comisiei pentru Industrii şi servicii  s-au întrunit pentru a hotărî modul de 
desfăşurare al dezbaterilor comune ale celor două comisii cu privire la proiectul de Lege privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. 

Având în vedere că în legislatura trecută a existat un protocol în acest sens, între cele două 
Birouri ale Comisiilor, s-a hotărât în unanimitate ca şi în legislatura prezentă să existe un astfel de 
protocol. 

Ca urmare, Raportul comun al celor două comisii cu privire la proiectul de Lege, privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, să fie întocmit în urma unor dezbateri comune. 

Din aceste motive, membrii Biroului Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât reluarea dezbaterilor, inclusiv a votului final, cu privire la acest proiect de lege, 
urmând ca proiectul să fie reanalizat într-o şedinţă comună a celor două Comisii. 

 
 

Miercuri, 23.02.2005 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Studiul legii privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti şi analiza 

posibilelor modificări ale acesteia în concordanţă cu legea cadru a Cooperaţiei recent promulgată de 
Preşedintele României. 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 23 de membri.  
La primul punct al ordinei de zi   a fost înscrisă dezbaterea  şi  studiul proiectului de Lege 

privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti şi au analizat posibilele modificări ale 
acesteia în concordanţă cu legea cadru a Cooperaţiei recent promulgată de Preşedintele României. 
 
 

Joi, 24 februarie 2005 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Studiul legii privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti şi analiza 

posibilelor modificări ale acesteia în concordanţă cu legea cadru a Cooperaţiei recent promulgată de 
Preşedintele României. 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 23 de membri.  
La primul punct al ordinei de zi   a fost înscrisă dezbaterea  şi  studiul lproiectului de Lege 

privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti şi au analizat posibilele modificări ale 
acesteia în concordanţă cu legea cadru a Cooperaţiei recent promulgată de Preşedintele României. 
 

  PREŞEDINTE, 

   Mihai TUDOSE 

                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin NICULA     
               Consilier parlamentar, 

                     Anca Chiser 
                    Expert parlamentar, 

                                                                                                                                           Graziella Segărceanu
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