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BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu care

comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. P.L.-X 542

din  20.09.2004.

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu 
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Cu adresa nr. P.L.-X  542 din 20.09.2004, Biroul Permanent, conform
art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat, în procedură de
urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1998 privind
activitatea bancară.

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil nr. 1349/16.08.2004, la
prezentul proiect de Lege.

La lucrările comisiei au participat 24 deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei.

Acest proiect de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 septembrie
2004.

Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi
art. 86 din  Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a
Camerei Deputaţilor.

La elaborarea legii s-a respectat procedura de adoptare a actelor normative
care au ca obiect alinierea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar, stabilită de
Ministerul Integrării Europene, care prevede transmiterea proiectelor actelor
normative Comisiei Europene pentru punct de vedere, în textul legii fiind operate
comentariile şi observaţiile primite din partea specialiştilor comunitari.

Modificările şi completările aduse la prezentul proiectul de Lege se referă
la:

- clarificarea statutului instituţiilor de credit din Uniunea Europeană în
raport cu cele din afara Uniunii Europeane;

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 58/1998 privind 
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- cerinţele privind studiile necesare conducătorilor sucursalelor şi
filialelor instituţiilor de credit din Uniunea Europeană;

- cerinţele de capital minim stabilit de Banca Naţională a României;
- evaluarea cererii de autorizare din perspectivele condiţiilor existente în

piaţă;
- reflectarea cât mai fidel posibil a structurii Directivei 2000/12/CE

referitoare la schimbul de informaţii între autorităţi, în cuprinsul Legii
nr. 58/1998.

In urma examinării proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, în şedinţa din  29.09.2004, comisia a
hotărât, cu majoritate de voturi,  supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului
Camerei Deputaţilor în forma adoptată de Senat.

Din punct de vedere al naturii juridice, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor  organice.

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu 

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

          Consilier parlamentar:
          Bărdiţă Mariana
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