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BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul asupra Legii pentru modificarea şi 
completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a 
României, trimis cu adresa nr. PLx.212/2019 din 12 iunie 2020, ca urmare a cererii 
Președintelui României de reexaminare a acesteia, Camera Deputaților fiind Cameră 
decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan – Iulian HUȚUCĂ 
 

simina.mocanu
Conf cu Originalul
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RAPORT  

asupra Legii pentru modificarea şi completarea art.30 din Legea nr.312/2004 
privind Statutul Băncii Naţionale a României 

- cerere de reexaminare la solicitarea Președintelui României - 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 138  din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare , Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin adresa nr. PLx.212/2019 din 12 iunie 2020, 
cu Legea pentru modificarea şi completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind 
Statutul Băncii Naţionale a României, aflată în procedură de reexaminare, potrivit 
art.77 alin.(2) din Constitu ția României, ca urmare a cererii Președintelui României. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

La data de 20 noiembrie 2019, Președintele României a cerut 
reexaminarea Legii. În cerere se arată că Legea trimisă către promulgare se impune 
a fi reexaminată, din următoarele motive: Legea nu ține cont de actualul context 
intern și internațional, de rolul rezervelor internaționale și nici de consecințele 
deciziei de a depozita întreaga rezervă de aur în țară (creșterea costurilor de finanțare, 
afectarea credibilității BNR); modificarea statutului BNR nu trebuie să se îndepărteze 
de la cadrul instituit de Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, statutul 
Sistemului European de Bănci Centrale și statutul Băncii Cent rale Europene; este 
necesară analizarea costurilor legate de operațiunile de repatriere și de depozitare a 
rezervei de aur, raportat la beneficiul estimat al încetării plă ții costurilor de depozitare 
(analiza de impact). 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Legea, în ședința 
din data de 10 iunie 2020, în forma trimisă la promulgare. 

La dezbaterea Legii s-au avut în vedere punctul de vedere al Băncii 
Naționale a României și punctul de vedere negativ al actualului Guvern. 

Legea supusă reexaminării are ca obiect de reglementare depozitarea 
întregii rezerve de aur a României în ţară și introducerea unui termen de maxim 20 
de zile pentru ca BNR să prezinte Parlamentului și Guvernului un raport privind 
situaţia rezervelor internaţionale şi cauzele care au condus sau care pot conduce la o 
diminuare a rezervelor na ționale. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare , membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci au reexaminat Legea menționată mai sus, în şedinţa cu 
prezență fizică și online, din data de 13 aprilie 2021.     

La lucrările Comisiei, deputaţii membrii ai acesteia, și-au înregistrat 
prezența conform listei de prezenţă. 

La dezbaterea acestei Legi a participat, în calitate de invitat, domnul 
Alexandru Nicolae Păunescu, Director al Departamentului Juridic, din cadrul BNR. 

În urma examinării Legii, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de 
respingere a Legii pentru modificarea şi completarea art.30 din Legea nr.312/2004 
privind Statutul Băncii Naţionale a României.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan – Iulian HUȚUCĂ 

SECRETAR, 
 

Iulius – Marian FIRCZAK 
 
 
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
Consilier, 

Simina Alexandra Mocanu 
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