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PROCES – VERBAL 

 
al  şedinţei comisiei din ziua de 6 septembrie 2000 

 
 
La lucrările comisiei din ziua de 6 septembrie 2000 sunt prezenţi 21 

deputaţi, fiind absenţi motivat 5, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următori invitaţi: 
 
- domnul Decebal Udrea  - Fondul de Garantare a Dep. Bancare; 
- domnul Bichi Cristian  - Consilier B.N.R.; 
- domnul Alexandru Matei  - Director B.N.R.; 
- domnul Burduşel Dorel  - Director gen. A.V.A.B.; 
- doamna Anca Boagiu  - Ministrul Transporturilor; 
- domnul Voicu Ionel   - Director gen. M.Transp.; 
- doamna Norica Nicolai  - Secretar de stat MMPS; 
- domnul Ştefan P. Mihai  - Director F.P:S. 
 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Dan Constantinescu, 

preşedintele comisiei. 
 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre 
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 
RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie 
profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 
1999.(270) 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi 
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funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul 
bancar.(PL299) 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 21/2000 privind aprobarea participaţiei statului la 
capitalul social de la societăţile comerciale "TRACTORUL - 
UTB" S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. 
Miercurea Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi 
alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei 
Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare.(PL150) 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la 
capitalul social de la societăţile comerciale Tractoru-UTB-S.A. 
Braşov, MAT-S.A. Miercurea - Ciuc şi ARO _ S.A. Câmpulung 
Muscel, precum şi alocarea de 200 miliarde lei de la bugetul de 
stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare.(PL336) 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
118/2000 pentru autorizarea Băncii  Naţionale a României de a 
acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancare.(PL352) 
6. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/1993 privind tariful vamal de import al 
României.(PL75/99) 
Dezbaterile asupra acestui proiect de lege vor continua în 
şedinţele viitoare. 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar 
pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi 
externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau 
nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care 
îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de 
proiect.(PL388/99) 
8. Propunerea legislativă privind reducerea impozitului pe clădiri 
şi teren datorate conform Legii 27/1994 privind impozitele şi 
taxele locale modificată şi completată prin OUG nr. 62/1998, 
OUG nr. 27/1999 şi OUG nr. 15/1999 pentru unele categorii de 
pensionari.(PL74) 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a 
creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică 
internă.(PL162) 
 
II. Scrisoarea Băncii  Naţionale a României nr. 686/2000 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
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I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 62/2000 

privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi 
Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea 
întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 
decembrie 1999.(270) 

Doamna Anca Boagiu - ministrul Transporturilor - a arătat că prin acest 
proiect de lege se are în vedere ratificarea Memorandumului Guvernului României 
privind politicile economice adresat Fondului Monetar Internaţional în cadrul 
aranjamentelor pentru creditul stand-by, memorandul care defineşte contextul în care 
va fi furnizată asistenţa PHARE. 

Programul PHARE 99 - partea I privind restructurarea întreprinderilor şi 
reconversie profesională (RICOP), sprijină Guvernul României în realizarea 
obiectivelor programului de reformă economică, şi anume restructurarea, privatizarea 
şi închiderea întreprinderilor generatoare de pierderi. 

Implementarea programului RICOP are la bază Planul de restructurare, 
care cuprinde lista completă cu regiunile, judeţele şi întreprinderile ce urmează a fi 
restructurate, măsura şi calendarul de restructurare. 

În continuare, doamna ministru Anca Boagiu face cunoscut faptul că acest 
program este prevăzut cu un buget de 100 milioane Euro şi presupune acordarea de 
asistenţă pentru acoperirea cheltuielilor bugetare determinate de restructurare, pentru 
luarea măsurilor sociale care să compenseze pierderea locurilor de muncă, pentru 
acordarea de servicii de consultanţă şi reconversie profesională pentru personalul 
disponibilizat, pentru crearea de locuri de muncă în domeniul lucrărilor publice sau 
prin crearea unui mediu de afaceri prin înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii.  

În urma dezbaterilor, supus la vot, acest proiect de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi, elaborându-se un raport în forma prezentată. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 110/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar.(PL299) a fost discutat în prezenţa domnului Decebal Urdea şi a 
domnului Bichi Cristian. 

Domnul Urdea a subliniat faptul că înfiinţarea Fondului a constituit o 
măsură importantă pentru creşterea încrederii populaţiei în sistemul bancar românesc, 
fapt confirmat şi de evoluţia depozitelor constituite de persoane fizice la bănci. Însă, 
resursele financiare acumulate de Fond în cei 2 ani de funcţionare, exclusiv din 
încasarea contribuţiilor plătite de bănci potrivit legii şi din plasarea acestora spre 
fructificare pe piaţa titlurilor de stat, sunt încă la un nivel foarte redus. Ca urmare, în 
prezent, prin resursele sale proprii, Fondul poate asigura compensarea depozitelor 
garantate numai în cazul falimentului unor bănci cu dimensiuni mici. 

În scopul consolidării potenţialului financiar al Fondului prin prezenţa 
ordonanţă se urmăreşte: 
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-  majorarea contribuţiei anuale ce trebuie plătită Fondului de fiecare bancă 
de la 0,3% la 0,8% din suma totală a depozitelor persoanelor fizice, existente în sold 
la data de 31 decembrie a anului precedent; 

- stabilirea contribuţiei speciale, pe care trebuie să o plătească fiecare bancă 
la nivelul dublului contribuţiei anuale; 

- stabilirea unui termen dispozitiv - 10 zile -  în cadrul căruia lichidatorul 
băncii aflate în faliment trebuie să transmită Fondului situaţia persoanelor fizice care 
au constituit depozite la respectiva bancă; 

- contul curent al Fondului să nu mai fie deschis la Banca Naţională a 
României, ci la o bancă comercială din România, având în vedere natura 
operaţiunilor derulate prin acesta. 

De asemenea, se propune modificări şi completări de text, a căror redactare 
actuală generează confuzii şi dificultăţi în aplicare. 

Domnul Dan Constantinescu, Grupul Parlamentar PNL, apreciază că 
înfiinţarea fondului are o bază logică prin participarea tuturor  elementelor din 
sistemul bancar, dar se solicită o precizare din partea reprezentantului Fondului, ce o 
să se întâmple cu băncile comerciale care au contribuit la acţiunile fondului şi au 
rezistat - faptul că îşi măresc contribuţiile generează o problemă? 

De asemenea, reprezentantului Băncii  Naţionale a României i se solicită 
un răspuns despre cum vede Banca Naţională a României această măsură? 

Domnul Cristian Bichi - B.N.R. - precizează că Banca Naţională a 
României cunoaşte aceste aspecte, dar că în acest an în contribuţia băncilor nu va 
interveni nici o modificare. În schimb, face cunoscut faptul că la Fondul de garantare 
se lucrează la amendamente care să legifereze aceste cazuri, care să poată reduce 
costul de participare la Fond. 

Domnul deputat Partal Petre, Grupul Parlamentar PD, consideră extrem de 
important, în condiţiile actuale a pieţei bancare, a se face apel la principiul 
solidarităţii bancare, care să fiinţeze alături de principiul concurenţei. 

Domnul deputat Ana Gheorghe, Grupul Parlamentar PDSR, apreciază că ar 
fi mult mai indicat ca Fondul să aibă în continuare, contul curent deschis la Banca 
Naţională a României. 

Domnul deputat Nagy Istvan, Grupul Parlamentar UDMR, critică faptul că 
Legea nr. 135/1996 nu a fost aplicată aşa cum era precizat la art. 2 al acestui act 
normativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia, a adoptat proiectul cu majoritate de voturi, 
în scopul accelerării plăţii compensaţiilor către persoanele fizice care deţin depozite 
la o bancă la care s-a hotărât declanşarea procedurii falimentului şi evitării intrării 
Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în criză financiară.  

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 21/2000 privind aprobarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile 
comerciale "TRACTORUL - UTB" S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - 
S.A. Miercurea Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei 
de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor 
Funciare.(PL150) 

Dezbaterile asupra acestui proiect de lege vor continua în şedinţele viitoare. 
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind 
majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale 
Tractoru-UTB-S.A. Braşov, MAT-S.A. Miercurea - Ciuc şi ARO _ S.A. Câmpulung 
Muscel, precum şi alocarea de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome 
a Îmbunătăţirilor Funciare.(PL336) 

Dezbaterile asupra acestui proiect de lege vor continua în şedinţele viitoare. 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 118/2000 

pentru autorizarea Băncii  Naţionale a României de a acorda o linie de credit 
Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancare.(PL352) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport în forma prezentată. 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/1993 privind tariful vamal de import al României.(PL75/99) 

Dezbaterile asupra acestui proiect de lege vor continua în şedinţele viitoare. 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor 
finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau 
nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care uşi desfăşoară 
activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect.(PL388/99) 

Din partea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale a participat doamna 
Norica Nicolai - secretar de stat - care a precizat necesitatea adoptării acestui proiect 
de Lege. Totodată a subliniat că prin acest proiect se propune crearea unui cadru 
unitar pentru managementul proiectelor de finanţare prin credite externe de stat sau 
cu garanţia statului, rambursările sau nerambursările. Constituirea acestui cadru 
urmăreşte creşterea capacităţii României de absorţie a finanţărilor externe prin 
crearea condiţiilor accelerării şi creşterii implementării proiectelor în paralel cu 
valorificarea potenţialului experţilor români în domeniu prin atragerea şi menţinerea 
lor în unităţile care desfăşoară astfel de activităţi, inclusiv prin stimulente financiare. 
În acest fel se creează şi condiţii pentru diminuarea costurilor proiectelor prin 
reducerea implicării de consultanţi străini. 

Domnul deputat Neculai Grigoraş, Grupul Parlamentar PDSR, apreciază că 
ar trebui definite clar criteriile de performanţă care stau la baza selecţiei 
consultanţilor români. 

Doamna Anca Boagiu precizează că selectarea specialiştilor se face în baza 
procedurilor impuse de Banca Mondială. Banca  Mondială îşi dă girul angajării 
persoanelor respective - transparenţa fiind maximă. 

La acest proiect au fost formulate amendamente de către domnul deputat 
Naidin Petre, Grupul Parlamentar PDSR, amendamente care au fost respinse de 
comisie. 

În urma dezbaterilor, cu  majoritate de voturi, comisia a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

8. Propunerea legislativă privind reducerea impozitului pe clădiri şi teren 
datorate conform Legii 27/1994 privind impozitele şi taxele locale modificată şi 
completată prin OUG nr. 62/1998, OUG nr. 27/1999 şi OUG nr. 15/1999 pentru 
unele categorii de pensionari.(PL74) 
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Amânat 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 25/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 
privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria 
publică internă.(PL162) 

Invitatul A.V.A.B. domnul Dorel Burduşel a precizat că această ordonanţă 
este necesară pentru a putea fi cunoscut dreptul de proprietate în urma adjudecării 
licitaţiei de către Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare - licitaţie care 
constituie o derogare de la dreptul comun -. 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport în forma prezentată. 
 

II. Scrisoarea Băncii  Naţionale a României 
 
Banca Naţională a României cu scrisoarea nr. 686/2000 a sesizat Comisia 

cu unele aspecte ce decurg din aplicarea prevederilor art. 19 şi 21 alin. 6 din Legea 
nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asiguraţilor. 

În urma dezbaterilor şi audierii reprezentanţilor Băncii  Naţionale a 
României s-a hotărât ca într-o şedinţă viitoare problemele ridicate să facă obiectul 
unor discuţii mai ample în scopul perfecţionării cadrului legislativ existent. 
 
 
 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


