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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea 

administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, cu care comisia noastră a 

fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. PL.X.319 din 26 iulie 2005. 

 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  
a Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea  

Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea  
agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor  

pentru acordarea de microcredite 
 
 

 
 
Cu adresa nr. P.L.X.319 din 26 iulie 2005, Biroul Permanent conform art.89 

şi 108 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
94/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 
privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru 
acordarea de microcredite. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ şi 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  punerea în aplicare 
a angajamentului părţii române, în cadrul programului de restructurare a sectorului 
minier şi de atenuare a impactului social, realizat cu Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, de realizare a condiţiilor necesare administrării 
fondurilor pentru acordarea de microcredite. 

Modificările şi completările Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind 
acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de 
microcredite au în vedere corelarea prevederilor acesteia cu evoluţiile din piaţa de 
microfinanţare. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 
51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor ca invitaţi din partea Ministerului 
Economiei şi Comerţului domnul Bînciu Remulus – secretar de stat şi domnul Radu 
Mironovici – director. 

La lucrările comisiei au participat  22  deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 25 iulie 

2005. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea 
administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, în şedinţa din data de 6 
octombrie 2005, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului 
Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
 
 
 

             Experţi parlamentari: 
             Roşu Gica 
             Popescu Luminiţa 
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