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RAPORT PRELIMINAR  

asupra proiectului de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind 

cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din 

România 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și ale 117 alin.(1)  din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru politică economică, reformă și 

privatizare au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență cu 

proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general 

aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România. 

  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 

92 alin. (9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în 

şedinţa din data de 19.04.2022.   

  

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social.  

 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare crearea 

cadrului general aplicabil băncilor de  dezvoltare, pentru a-și desfășura activitatea pe 

teritoriul României. Băncile de dezvoltare pot desfășura, ca regulă generală, activitate 

în nume și cont propriu, prin utilizarea resurselor proprii, dar pot exista și activități 

desfășurate în numele și contul statului, pe bază de mandat, cum ar fi cea de 

administrator de Fond al Fondurilor, participarea la Fondul de Investiții al Inițiativei 

celor Trei Mări sau participarea la programe guvernamentale. 
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Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat 

cu modificările și completările ulterioare, examinarea proiectului de Lege a avut loc 

în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege 

menționat mai sus, în ședința cu prezență fizică și online din data de 31 mai 2022. La 

lucrările Comisiei  și-au înregistrat prezența deputații membrii ai acesteia, conform 

listei de prezență. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitați, domnul 

Attila Gyorgy, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanțelor și doamna                

Petruța Elena Istrate, șef serviciu în cadrul Băncii Naționale a României.   

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei prezenți la lucrări au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și 

funcționării băncilor de dezvoltare din România, în forma adoptată de Senat. 

Amendamentele respinse sunt redate în Anexă.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

    PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius - Marian FIRCZAK 
 

          Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

           

 

 

                Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru 
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Anexă 

AMENDAMENTE RESPINSE 
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

respingerii 
Camera decizională 

  Art. 6- (5) În aplicarea alin. (4) 

criteriile în funcție de care se 

realizează suplimentarea categoriilor 

de beneficiari eligibili, produse 

financiare, domenii și activități țintă 

se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului. 

Autor amendament: Victor Ilie, grup 

USR 

Prin vot Camera Deputaților 

 Art. 10 - (3) Membrii organelor de 

conducere ale băncilor de dezvoltare 

trebuie să respecte cerinţele de 

adecvare prevăzute de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.99/2006, 

aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 227/2007, cu 

modificările și completările 

ulterioare, şi de reglementările emise 

de Banca Națională a României în 

aplicarea acesteia. 

Art. 10 - (3)Membrii organelor de 

conducere, funcționarii si personalul 

fiecărei bănci de dezvoltare sunt 

persoane apolitice, orice activitate 

având caracter politic fiind 

incompatibila cu statutul acestora 

 

Autor: deputat  Claudiu Iulius Gavril 

Năsui, grup USR, deputați grup AUR 

Prin vot Camera Deputaților 

 

 


