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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege  pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2006 
privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de 
asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi 
a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului şi a Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.336 din 
7 octombrie 2013, înregistrat sub nr. 452 din 7 octombrie 2013, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a 
instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a 

societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a 
investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a 
Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanţe şi bănci a fost sesizată,  în 
procedură de urgenţă,  spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2006 
privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de 
asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi 
a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului şi a Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor,  trimis cu adresa nr. PLx.336/2013 din 7 octombrie 
2013, înregistrat sub  nr. 452 din  7 octombrie 2013. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 2 octombrie 2013. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1051 din 30 septembrie 2013, a avizat 
favorabil proiectul de lege.  

 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

transpunerea dispoziţiilor art.1, 2 şi 3 din Directiva 2011/89/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 



98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE şi 2009/138/CE în ceea ce priveşte 
supravegherea suplimentară a entităţilor financiare care aparţin unui conglomerat 
financiar, cu excepţia unor modificări ce vizează cadrul măsurilor de stabilizare a 
instituţiilor de credit în dificultate, domeniu care nu este reglementat la nivelul 
legislaţiei UE. 

    Totodată se completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea reglementării măsurilor de 
stabilizare pe care le poate adopta Banca Naţională a României  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 8 octombrie 2013. 

Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
fost prezenţi la dezbateri  29 deputaţi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au fost prezenţi, în calitate de 
invitaţi, din partea Ministerului Finanţelor Publice domnul Dan Manolescu – secretar 
de stat şi din partea Băncii Naţionale a României doamna Veronica Răducănescu – 
director. 

    În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei propun, cu unanimitate de voturi, supunerea spre dezbaterea şi 
adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor  a proiectului de Lege  pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2006 
privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de 
asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi 
a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului şi a Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor, în forma adoptată de Senat. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
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