
Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,      05.06.2006  
Nr. 22/287 

 
 
 
 

 
 

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 
stabilirea destinaţiei fondurilor obţinute de statul român prin vânzarea pachetului 
majoritar de acţiuni la Banca Comercială Română, cu care comisia noastră a fost 
sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.Pl.x.330  din 18 aprilie 2006. 
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative privind stabilirea destinaţiei fondurilor 
 obţinute de statul român prin vânzarea pachetului majoritar  

de acţiuni la Banca Comercială Română 
 
 
 
Cu adresa nr. Pl.x.330 din 18 aprilie 2006, Biroul Permanent conform art. 

95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi 
avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea legislativă 
privind stabilirea destinaţiei fondurilor  obţinute de statul român prin vânzarea 
pachetului majoritar de acţiuni la Banca Comercială Română. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, 
avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, avizul Comisiei 
pentru muncă şi protecţia socială, avizul Comisiei pentru industrii şi servicii precum 
şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Prezenta iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare repartizarea 
sumei ce se va obţine din vânzarea pachetului majoritar de acţiuni al Băncii Naţionale 
Române. 

Prin prezentul act normativ, se propune următoarele destinaţii: 
- cel mult 1/3 din sumă pentru finanţarea fondurilor universale de pensii, 

după criteriile şi condiţiile prevăzute în legea specială; 
- cel mult 1/3 din sumă pentru finanţarea programului de construire de 

autostrăzi; 
- cel mult 1/3 din sumă pentru finanţarea programului special pentru 

asigurarea de apă curentă şi canalizare în zonele rurale. 
Dar, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din 
valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.48/2005 „ Veniturile încasate de către toate instituţiile implicate în procesul de 
privatizare din vânzarea acţiunilor deţinute la unele societăţi comerciale cu capital 
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de stat şi din dividende, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele 
acestor instituţii şi efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se 
utilizează pe destinaţiile prevăzute prin hotărâre a Guvernului", scop în care sumele 
respective se varsă în contul curent al Trezoreriei Statului. 

Referitor la capitalizarea fondurilor universale de pensii pentru care ar 
trebui alocat cel mult 1/3 din fondurile obţinute de statul român prin vânzarea 
pachetului majoritar de acţiuni la BCR, precizăm că, în cursul anului 2004 a fost 
adoptată Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu intrare în vigoare de la 1 iulie 2006. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 
76 din Constituţia României, republicată. 

La lucrările comisiei au participat 20 deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 12 

aprilie 2006, în calitate de primă Cameră sesizată.  
Propunerea legislativă, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată 

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

In urma dezbaterii propunerii legislative privind stabilirea destinaţiei 
fondurilor  obţinute de statul român prin vânzarea pachetului majoritar de acţiuni la 
Banca Comercială Română, în şedinţa din data de 30 mai 2006, comisia propune 
respingerea acesteia. 
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Experţi parlamentari 
Bărdiţă Mariana 
Popescu Luminiţa 

 


	Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
	Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

