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RAPORT COMUN 

 
 
 
   

In urma examinării proiectului de Lege privind Statutul Băncii Naţionale a României în 
şedinţele din 15 şi 16 octombrie 1997 împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisii Motivare 

1. Art.2 Obiectivul 
fundamental 
“(2) Pentru atingerea 
obiectivului său 
fundamental, Banca 
Naţională a României 
elaborează şi aplică politica 
monetară, valutară, de credit, 
de plăţi, autorizarea şi 
supravegherea prudenţială 
bancară, în cadrul politicii 
generale a statului, urmărind 
funcţionarea normală a 
sistemului bancar şi 
promovarea unui sistem 
financiar specific economiei 
de piaţă.” 

Se propune reformularea alineatului: 
“(2)Pentru atingerea obiectivului său 
fundamental, Banca Naţională a 
României elaborează, aplică şi 
răspunde de politica monetară, 
valutară, de credit, de plăţi, autorizarea 
şi supravegherea prudenţială bancară, 
în cadrul politicii generale a statului, 
urmărind funcţionarea normală a 
sistemului bancar şi participarea la 
promovarea unui sistem financiar 
specific economiei de piaţă.” 

 Pentru definirea mai 
exactă a sferei de 
cuprindere a 
atribuţiilor şi 
răspunderilor. 

    
      
    

2. Art. 3 Colaborarea cu 
autorităţile statului 
 
 
“(2) În vederea îndeplinirii 
obiectivului 
său fundamental, Banca 
Naţională a României va fi 
informată asupra 
iniţiativelor autorităţilor 
publice ce privesc probleme 
monetare, activitatea 
bancară, regimul valutar, 
datoria publică şi alte 
probleme financiar-
bancare.” 

Domnul deputat Florin Georgescu, 
Grupul Parlamentar PDSR, propune 
reformularea textului: 
“(2)În vederea îndeplinirii obiectivului 
său fundamental, 
Bancii  Naţionale a României i se va 
solicita  punctul de vedere asupra 
actelor normative ale autorităţilor 
publice ce privesc direct politica 
monetară, activitatea bancară, regimul 
valutar şi datoria publică”. 

Pentru a implica în 
mod direct Banca 
Naţională a României 
în activităţile ce 
privesc domeniul său 
de activitate. 

    

asupra proiectul de Lege privind Statutul Băncii Naţionale 
a României 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisii Motivare 

3. Art. 3 alin. 4 
 
“(4)  Pentru necesităţile 
proprii şi ale autorităţilor 
publice, Banca Naţională a 
României elaborează studii 
şi analize privind moneda, 
creditul şi operaţiunile 
sistemului bancar şi de 
plăţi.” 

Se propune adăugarea sintagmei: 
“regimul valutar”: 
“(4)Pentru necesităţile proprii şi ale 
autorităţilor publice, Banca Naţională a 
României elaborează studii şi analize 
privind moneda, regimul valutar, 
creditul şi operaţiunile sistemului 
bancar şi de plăţi.” 

Pentru cuprinderea în 
cadrul sferei de 
activitate a tuturor 
activităţilor specifice. 

    
4. Art. 4 Cooperarea 

internaţională 
“(2) Banca Naţională a 
României poate participa în 
numele statului la tratative şi 
negocieri externe în 
probleme financiare, 
monetare, de credit şi de 
plăţi, precum şi în domeniul 
autorizării şi supravegherii 
bancare.” 

Se propune adăugarea cuvântului 
“valutare”: 
“(2) Banca Naţională a României poate 
participa în numele statului la tratative 
şi negocieri externe în probleme 
financiare, monetare, valutare, de 
credit şi de plăţi, precum şi în domeniul 
autorizării şi supravegherii bancare.” 

Pentru cuprinderea în 
cadrul sferei de 
activitate a tuturor 
activităţilor specifice. 

    
     
    

5. Art. 5 Politica monetară 
 
 
“Banca Naţională a 
României elaborează şi 
aplică politica monetară 
utilizând proceduri şi 
instrumente specifice  pentru 
operaţiuni de piaţă monetară, 
creditarea băncilor şi 
controlul lichidităţii prin 
rezerve minime obligatorii.” 

Domnul deputat Florian Bercea, Grupul 
Parlamentar PDSR, proprune 
reformularea textului: 
“În cadrul politicii monetare pe care 
o promovează, Banca Naţională a 
României utilizează   proceduri     şi 
instrumente specifice  pentru operaţiuni 
de piaţă monetară, de creditare a 
băncilor şi de control  a lichidităţii prin 
rezerve minime obligatorii.” 

Pentru claritatea 
textului. 

    
6. Art. 6 Operaţiuni pe piaţa 

monetară 
 
“(1) Banca Naţională a 
României poate sconta, 
dobândi, lua în gaj sau vinde 
creanţe, titluri sau alte valori 
asupra statului, băncilor sau 
altor persoane juridice, în 

Se propune adăugarea sintagmei “şi 
atrage depozite  de la bănci”, textul 
devenind: 
“(1)Banca Naţională a României poate 
sconta, dobândi, lua în gaj sau vinde 
creanţe, titluri sau alte valori asupra 
statului, băncilor sau altor persoane 
juridice şi atrage depozite  de la 
bănci, în condiţiile pe care le consideră 

 Pentru definirea mai 
cuprinzătoare a 
activităţii Bancii  
Naţionale a României . 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisii Motivare 

condiţiile pe care le 
consideră necesare  pentru a 
realiza obiectivele politicii 
monetare.” 

necesare  pentru a realiza obiectivele 
politicii monetare.” 

    
7. Art.8 Rezerve minime 

obligatorii 
 
“Banca Naţională a 
României stabileşte regimul 
rezervelor minime 
obligatorii pe care băncile 
sunt obligate să le menţină 
în conturi deschise la 
aceasta.” 

Se propune înlocuirea sintagmei “sunt 
obligate” cu “trebuie”, textul devenind: 
“Banca Naţională a României stabileşte 
regimul rezervelor minime obligatorii 
pe care băncile trebuie să le menţină în 
conturi deschise la aceasta.” 

Pentru implimentarea 
unui caracter imperativ 
a obligaţiei băncilor. 

    
    
    

8. Art. 9 Politica valutară 
 
 
“(1) Banca Naţională a 
României elaborează şi 
aplică politica cursului de 
schimb, stabileşte şi 
urmăreşte aplicarea 
regimului valutar pe 
teritoriul României.” 

Se propune adăugarea cuvântului 
“privind”, textul devenind: 
“(1) Banca Naţională a României 
elaborează şi aplică politica privind 
cursul de schimb, stabileşte şi 
urmăreşte aplicarea regimului valutar 
pe teritoriul României.” 

Pentru claritate. 

    
9. Art.10 Stabilirea regimului 

valutar 
“(1) În vederea stabilirii şi 
urmăririi aplicării 
regimului valutar, Banca 
Naţională a României 
răspunde de:” 

Se propune reformularea textului: 
“(1) În administrarea regimului valutar, 
Banca Naţională a României răspunde 
de:” 

Pentru conciziunea 
textului. 

    
10. Art. 11 Reglementări 

valutare 
“Banca Naţională a 
României emite 
reglementări privind 
monitorizarea şi controlul 
tranzacţiilor valutare pe 
teritoriul ţării, care se referă 
la efectuarea şi controlul 
tranzacţiilor valutare, 

Se propune reformularea textului: 
“Banca Naţională a României 
elaborează reglementări privind 
monitorizarea, controlul tranzacţiilor 
valutare pe teritoriul ţării şi emite 
autorizaţii  pentru transferuri în 
străinătate, tranzacţii pe pieţele valutare 
şi alte operaţiuni specifice.” 

 Pentru acurateţea de 
tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisii Motivare 

emiterea autorizaţiilor  
pentru transferuri în 
străinătate, tranzacţiile pe 
pieţele valutare şi alte 
operaţiuni specifice.” 

    
11. Art. 16  

 
 
 “Programul de emisiune” 

Se propune adăugarea cuvântului 
“monetară”, la titlul articolului 
“Programul de emisiune monetară” 

Pentru delimitarea 
sferei de cupindere. 

    
    
12. Art.16 alin.1 

 
“(1) Banca Naţională a 
României elaborează 
programul de emisiune a 
bancnotelor şi monedelor 
metalice, astfel încât să se 
asigure necesarul de numerar 
al ţării.” 

Se propune reformularea textului : 
“(1) Banca Naţională a României 
elaborează programul de emisiune a 
bancnotelor şi monedelor metalice, 
astfel încât să  se  asigure  necesarul  de 
numerar în stricta concordanţă cu 
nevoile reale ale circulaţiei băneşti.” 

Completarea textului 
este impusă de 
necesitatea precizării 
cu exactitate a corelării 
necesarului de numerar 
cu programul de 
emisiune. 

    
13. Art. 19 Schimbarea 

însemnelor monetare 
 
 
“(4) Suma totală a 
bancnotelor şi monedelor 
metalice retrase din 
circulaţie, dar 
nepreschimbate în termenul 
stabilit, se va scade din 
totalul numerarului în 
circulaţie înregistrat în 
evidenţele contabile şi va fi 
înregistrată ca venit al 
Bancii Naţionale a 
României.” 

Se propune eliminarea cuvintelor “va” 
şi “va fi” şi se propune adăugarea 
cuvântului “se” textul devenind: 
“(4) Suma totală a bancnotelor şi 
monedelor metalice retrase din 
circulaţie, dar nepreschimbate în 
termenul stabilit, se scade din totalul 
numerarului în circulaţie înregistrat în 
evidenţele contabile şi se înregistrează 
ca venit al Bancii Naţionale a 
României.” 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

    
14. Art. 21 Conturi bancare 

 
“(1) Banca Naţională a 
României deschide câte un 
cont curent  pentru 
Trezoreria statului şi  pentru 
fiecare bancă căreia i-a 
eliberat autorizaţie de 

Se propune reformularea textului: 
“(1) Banca Naţională a României 
deschide câte un cont curent  pentru 
Trezoreria  statului şi  pentru fiecare 
bancă  autorizată să funcţioneze.” 

 Pentru conciziunea 
textului. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisii Motivare 

funcţionare.” 
    
15. Art. 24 

 
“Pentru prevenirea şi 
limitarea riscurilor de  

Se propune adăugarea sintagmei “şi 
contra cost”: 
“Pentru prevenirea şi limitarea 
riscurilor de plată şi credit,  

 Pentru a scoate în 
evidenţă că prestările 
de servicii se fac cu 

    
 plată şi credit Banca 

Naţională a României 
prestează servicii de 
colectare şi difuzare, la 
cerere, de date şi informaţii 
privind incidentele de plăţi şi 
riscurile de creditare în 
sistemul bancar, în condiţii 
de asigurare a secretului 
operaţiunilor bancare.” 

Banca Naţională a României prestează 
servicii de colectare şi difuzare, la 
cerere contra cost de date şi informaţii 
privind incidentele de plăţi şi riscurile 
de creditare în sistemul bancar, în 
condiţii de asigurare a secretului 
operaţiunilor bancare.” 

plată. 

    
16. Art. 25 Condiţii şi costuri de 

reditare 
“(1) Banca Naţională a 
României stabileşte şi face 
publice condiţiile de 
creditare, nivelul minim al 
dobânzii la creditele ce se 
acordă băncilor şi criteriile 
ce trebuie îndeplinite de 
bănci pentru a putea solicita 
credite pe baze competitive.” 

Se propune adăugarea cuvântului 
“ratei”: 
“(1) Banca Naţională a României 
stabileşte şi face publice condiţiile de 
creditare, nivelul minim al ratei 
dobânzii la creditele ce se acordă 
băncilor şi criteriile ce trebuie 
îndeplinite de bănci pentru a putea 
solicita credite pe baze competitive.” 

Pentru respectarea 
terminologiei folosite 
în legislaţia privind 
domeniul bancar. 

    
17. Art. 25 alin. 2 

 
“(2) Banca Naţională a 
României poate stabili 
plafoane de creditare, nivele 
de dobândă, termene de 
rambursare şi alte condiţii în 
care se pot acorda credite 
discreţionare sau pe baze 
competitive.” 

Se propune adăugarea sintagmei “ale 
ratei”: 
“(2) Banca Naţională a României poate 
stabili plafoane de creditare, nivele ale 
ratei dobânzii, termene de rambursare 
şi alte condiţii în care  se  pot  acorda  
credite discreţionare sau pe baze 
competitive.” 

Pentru respectarea 
terminologiei folosite 
în legislaţia privind 
domeniul bancar. 

    
18. Art. 26 Autorizarea şi 

supravegherea prudenţială 
bancară alin. 2 
“a/. – să emită reglementări, 
să ia  

Se propune înlocuirea cuvântului 
“aplicării” cu “respectării”, textul 
devenind: 
 
“a/.– să emită reglementări, să ia măsuri  
pentru impunerea  

 Pentru o corectă 
exprimare şi evitarea 
repetiţiei. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisii Motivare 

    
 măsuri  pentru impunerea 

aplicării acestora şi să 
aplice   sancţiunile legale în 
cazurile de nerespectare.” 

respectării acestora şi să aplice 
sancţiunile legale în cazurile de 
nerespectare.” 

 

    
19. Art. 27   

 
 
“Protejarea contra riscului 
sistemic” 

Se propune înlocuirea cuvântului 
“sistemic” cu sintagma “de sistem 
bancar”: 
“Protejarea contra riscului de sistem 
bancar” 

Pentru o corectă 
exprimare 

    
20. Art. 27 alin. 1 

 
“În scopul limitării riscului 
în sistemul bancar şi de 
plăţi, în mod excepţional şi 
numai de la caz la caz, 
Banca Naţională a României 
poate acorda băncilor şi alte 
credite negarantate sau 
garantate cu alte active decât 
cele prevăzute la art. 20.” 

Se propune înlocuirea prepoziţiei “în” 
cu “de”: 
“În scopul limitării riscului de sistem 
bancar şi de plăţi, în mod excepţional şi 
numai de la caz la caz, Banca Naţională 
a României poate acorda băncilor şi alte 
credite negarantate sau garantate cu alte 
active decât cele prevăzute la art. 20.” 

Corelare cu titlul 
articolului. 

    
21. Art. 29 Operaţiuni cu 

Trezoreia Statului 
 
“(3) În cursul exerciţiului 
financiar anual,  pentru 
acoperirea decalajului 
temporar între încasările şi 
plăţile din contul curent 
general al Trezoreriei 
statului, provenite din 
deficite bugetare, Banca 
Naţională a României poate 
acorda asistenţă financiară 
sub formă de împrumuturi  
cu  

Se elimină expresia “provenite din 
deficite bugetare”, textul devenind: 
“(3) În cursul exerciţiului financiar 
anual,  pentru acoperirea decalajului 
temporar între încasările şi plăţile din 
contul curent general al Trezoreriei 
statului, Banca Naţională a României 
poate acorda asistenţă financiară sub 
formă de împrumuturi cu termene de 
rambursare de cel  mult 180 zile şi în 
condiţii de dobândă la nivelul pieţei, pe 
bază de convenţii încheiate cu 
Ministerul Finanţelor.” 

Decalajele pot să 
provină şi din alte 
cauze nu numai din 
deficite bugetare. 

    
 termene de rambursare de 

cel  mult 180 zile şi în 
condiţii de dobândă la 
nivelul pieţei, pe bază de 
convenţii încheiate cu 
Ministerul Finanţelor.” 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisii Motivare 

22. Art. 29 alin. 4 
 
“Suma totală a 
împrumuturilor acordate nu 
poate depăşi în nici un 
exerciţiu financiar anual 
echivalentul a 7% din 
veniturile bugetului de stat 
din anul precedent, iar 
soldul permanent al 
împrumuturilor acordate şi 
nerambursate nu poate 
depăşi în nici un moment 
suma totală rezultată din 
dublarea capitalului şi a 
fondului de rezervă al Bancii  
Naţionale a României.” 

Se propune completarea textului cu 
sintagma “realizate în”: 
“Suma totală a împrumuturilor acordate 
nu poate depăşi în nici un exerciţiu 
financiar anual echivalentul a 7% din 
veniturile bugetului de stat realizate în 
anul precedent, iar soldul permanent al 
împrumuturilor acordate şi 
nerambursate nu poate depăşi în nici un 
moment suma totală rezultată din 
dublarea capitalului şi a fondului de 
rezervă al Bancii  Naţionale a 
României.” 

 Pentru claritatea 
textului. 

    
23. Art. 30 Operaţiuni cu titluri 

de stat 
“(1) În baza convenţiilor 
încheiate în prealabil cu 
Ministerul Finanţelor şi în 
conformitate cu 
reglementările proprii, 
Banca Naţională a României 
va putea acţiona ca agent pe 
contul statului, în ceea ce 
priveşte:” 

Se propune înlocuirea sintagmei “va 
putea” cu cuvântul “poate”: 
“(1) În baza convenţiilor încheiate în 
prealabil cu Ministerul Finanţelor şi în 
conformitate cu reglementările proprii, 
Banca Naţională a României poate 
acţiona ca agent pe contul statului, în 
ceea ce priveşte:” 

Pentru o exprimare 
corectă şi în concordanţă 
cu tehnica legislativă. 

    
    

24. Art. 30 alin. 2 
 
“(2) Împrumuturile pe bază 
de titluri de stat se 
efectuează conform 
convenţiilor încheiate între 
Banca Naţională a României 
şi Ministerul Finanţelor prin 
care se stabilesc cel puţin 
următoarele elemente : 
valoarea  
împrumutului, data 
scadenţei, nivelul sau alt 
mod de calcul al dobânzii pe 
toată durata creditului, 
costurile serviciului datoriei, 

Se propune reformularea textului astfel 
: 
“(2) Împrumuturile pe bază de titluri de 
stat se efectuează conform convenţiilor 
încheiate între Banca Naţională a 
României şi Ministerul Finanţelor prin 
care se stabilesc cel puţin următoarele 
elemente : valoarea împrumutului, data 
scadenţei, rata dobânzii şi modul de 
calcul al dobânzii pe toată durata 
creditului, costurile serviciului datoriei, 
precum şi date privind titlurile de stat 
negociabile emise  pentru fiecare 
împrumut.” 

Pentru acurateţea 
textului. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisii Motivare 

precum şi date privind 
titlurile de stat negociabile 
emise  pentru fiecare 
împrumut.” 

    
25. Art. 31 Rezervele 

internaţionale 
“(1) Banca Naţională a 
României, respectând 
regulile generale privind 
lichiditatea şi riscul specific 
unor astfel de active, 
stabileşte şi menţine în astfel 
de condiţii încât să poată 
determina periodic mărimea 
lor exactă, rezerve 
internaţionale alcătuite 
cumulativ ori selectiv din 
următoarele elemente:” 

Se propune reformularea textului: 
“(1) Banca Naţională a României, 
respectând regulile generale privind 
lichiditatea şi riscul specific activelor 
externe, stabileşte şi menţine rezerve 
internaţionale în astfel de condiţii încât 
să poată determina periodic mărimea 
lor exactă, rezerve alcătuite cumulativ 
ori selectiv din următoarele elemente:” 

Pentru acurateţea 
textului. 

    
26. Art. 31 alin. 3 

 
“(3) În cazul scăderii  

Se propune reformularea textului: 
“(3) Dacă există pericolul  

Pentru claritatea şi 
conciziunea textului. 

    
 rezervelor internaţionale 

sau dacă există pericolul 
diminuării rezervelor până la 
un nivel care ar periclita 
tranzacţiile internaţionale ale 
statului, Banca Naţională a 
României  va prezenta 
Guvernului şi Parlamentului 
un raport privind situaţia 
rezervelor internaţionale şi 
cauzele care au condus sau 
pot conduce la o astfel de 
reducere. Raportul va 
conţine şi recomandările 
Bancii  Naţionale a 
României necesare  pentru 
preîntâmpinarea sau 
remedierea situaţiei.” 

diminuării rezervelor internaţionale 
până la un nivel care ar periclita 
tranzacţiile internaţionale ale statului, 
precum şi în cazul în care 
diminuarea s-a produs, Banca 
Naţională a României va prezenta 
Guvernului şi Parlamentului un raport 
privind situaţia rezervelor 
internaţionale şi cauzele care au condus 
sau pot conduce la o astfel de reducere. 
Raportul va conţine recomandări şi 
propuneri de măsuri ale Bancii  
Naţionale a României necesare pentru 
preîntâmpinarea sau remedierea 
situaţiei.” 

 

    
27. Art. 34 Consiliul de 

administraţie 
“(3) Membrii Consiliului de 
Administraţie al Bancii  

Se propune modificarea şi completarea 
textului astfel : 
“(3) Membrii Consiliului de 
Administraţie al Bancii  Naţionale a 

Pentru stabilirea 
competenţei la 
formularea de 
propuneri. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisii Motivare 

Naţionale a României, cu 
nominalizarea conducerii 
executive, sunt numiţi de 
Parlament, la propunerea 
primului-ministru.” 

României, cu nominalizarea conducerii 
executive, sunt numiţi de Parlament, la 
propunerea Comisiilor permanente de 
specialitate ale celor două Camere 
ale Parlamentului.” 

    
28. Art. 34 alin. 4 

 
“(4) Numirile se fac pe o 
perioadă de cinci ani, cu 
posibilitatea de reînoire a 
mandatului.” 

Se propune modificarea perioadei 
mandatului: 
“(4) Numirile se fac pe o perioadă de 
şase  ani, cu posibilitatea de reînoire a 
mandatului.” 

Pentru o mai bună 
asigurare a 

continuităţii conducerii 
activităţilor bancare. 

    
    
    

29. Art. 34 alin. 6 
 
“(6) Revocarea din funcţie a 
oricărui membru al 
Consiliului de Administraţie 
se face de Parlament, la 
propunerea primului-
ministru pentru fiecare caz 
în parte, dacă:” 

Se propune completarea textului, astfel: 
“(6) Revocarea din funcţie a oricărui 
membru al Consiliului de Administraţie 
de face de Parlament, la propunerea 
primului-ministru cu avizul Comisiilor 
permanente de specialitate ale celor 
două Camere ale Parlamentului, 
pentru fiecare caz în parte, dacă:” 

Corelare cu textul 
alineatului 3. 

    
30. Art.35 Incompatibilităţi şi 

conflicte de interes 
alin. 3 lit. a. 
“a/. – pe timpul mandatului 
lor, guvernatorul, prim-
viceguvernatorul şi 
viceguvernatorii nu îşi vor 
consacra capacităţile 
profesionale altor interese 
decât cele ale Bancii  
Naţionale a României şi nu 
vor putea ocupa nici-o altă 
funcţie, remunerată sau 
onorifică, în societăţi 
financiare, bancare sau 
nebancare.” 

Se propune completarea textului, astfel: 
 
“a/.– pe timpul mandatului lor, 
guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi 
viceguvernatorii nu îşi vor consacra 
capacităţile profesionale altor interese 
decât cele ale Bancii  Naţionale a 
României şi nu vor putea ocupa nici-o 
altă funcţie, remunerată sau onorifică, 
în societăţi financiare, bancare sau 
nebancare cu excepţia activităţii 
didactice.” 

Activitatea didactică 
nu presupune 
implicarea directă în 
activităţile societăţilor 
în cauză. 

    
31. Art. 36 Conducerea 

executivă 
“(4) În numele Consiliului 
de Administraţie, 
guvernatorul prezintă 

Se propune completarea textului astfel: 
“(4) În numele Consiliului de 
Administraţie, guvernatorul prezintă 
Parlamentului până la data de 30 iunie 
a anului următor raportul anual  al 

Pentru precizarea 
exactă a termenului de 
prezentare a raportului 
anual. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisii Motivare 

Parlamentului raportul anual 
al Bancii  Naţionale a 
României , care cuprinde:” 

Bancii  Naţionale a României, care 
cuprinde:” 

    
    

32. Art. 36 alin. 4 lit. a 
 
“a/.-principalele evoluţii 
economice, financiare şi 
monetare;” 

Se propune completarea textului astfel: 
“a/.-principalele evoluţii economice, 
financiare, monetare şi valutare;” 

Pentru precizarea mai 
completă a sferei. 

    
33. Art. 37 Comisia de cenzori 

“(1) Consiliul de 
administraţie al Băncii 
Naţionale a României 
numeşte o Comisie de 
cenzori, formată din cinci 
membri, dintre care unul este 
preşedinte.” 

Se propune reformularea textului astfel: 
“(1) Comisia de cenzori, formată din 
cinci membri, dintre care unul este 
preşedinte se numeşte în condiţiile 
art. 34 alin. (3) şi alin. (4).” 

Pentru concordanţă cu 
prevederile art. 34 alin. 
(3) şi (4). 

    
34. Art.37 alin. 2 

 
“(2)Comisia de cenzori 
verifică respectarea 
normelor legale privind 
evaluarea patrimoniului 
Băncii Naţionale a 
României, întocmirea 
bilanţului şi contului de 
profit şi pierderi în 
concordanţă cu registrele, 
existenţa valorilor în casă, 
precum şi a titlurilor în 
proprietate sau primite în 
gaj, cauţiune sau custodie.” 
 

Se propune completarea textului, după 
cum urmează: 
“(2) Comisia de cenzori verifică 
respectarea normelor legale privind 
evaluarea patrimoniului Băncii 
Naţionale a României, întocmirea 
bilanţului contabil şi a contului de 
profit şi pierderi în concordanţă cu 
registrele, existenţa valorilor în casă, 
precum şi a titlurilor în proprietate sau 
primite în gaj, cauţiune sau custodie, 
precum şi execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli.” 
 

Pentru precizarea mai 
completă a atribuţiilor 
Comisiei de cenzori. 

    
35. Art. 37 alin. 3 

 
“(3) Anual, Comisia de  
cenzori întocmeşte un raport 
asupra bilanţului şi contului 
de profit şi pierderi.” 

Se propune completarea textului astfel: 
“(3) Anual, Comisia de  cenzori 
întocmeşte un raport asupra bilanţului 
contabil şi a contului de profit şi 
pierderi, precum şi execuţia bugetului 
de venituri şi cheltuieli.” 

Pentru precizarea mai 
completă a atribuţiilor 
Comisiei de cenzori. 

    
36. Art. 38 Expertiza externă 

“Conturile şi evidenţele 
Bancii  Naţionale a 

Se propune reformularea textului astfel: 
“Conturile şi evidenţele Bancii  
Naţionale a României vor putea fi 

În vederea respectării 
legislaţiei în vigoare 
privind activităţile în 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisii Motivare 

României vor putea fi 
supuse analizei unor firme 
străine de expertiză 
beneficiind de 
recunoaştere 
internaţională, care vor fi 
selectate de către Consiliulul 
de administraţie.” 

supuse analizei unor firme de audit 
financiar, care vor fi selectate de către 
Consiliulul de administraţie, pe bază 
de licitaţie.” 

cauză. 

    
37. Art. 45 Determinarea şi 

utilizarea profitului net 
alin. 3 lit.d 
“d).- pentru fondul de 
participare a salariaţilor la 
profit;” 

Se propune completarea textului astfel: 
 
“d).- pentru fondul de participare a 
salariaţilor la profit, în limita a 10 %;” 

Pentru stabilirea limitei 
nivelului fondului de 
participare. 

    
38. Art. 52 Garanţii speciale 

“(2) Organele de stat 
financiare sau judecătoreşti 
sunt obligate să execute 
creanţa Bancii  Naţionale a 
României numai pe baza 
unei notificări din partea 
acesteia.” 

Se propune reformularea textului astfel: 
“(2) Organele de stat financiare sau 
judecătoreşti execută creanţa Bancii  
Naţionale a României  pe baza simplei 
notificări din partea acesteia.” 

Pentru asigurarea 
cadrului necesar 
realizării creanţelor. 

    
39. Art. 53 Operaţiuni în 

favoarea terţilor 
Alin. 3 lit. c 
“c/.- să stabilească fonduri 
de pensii suplimentare  
pentru personalul propriu 
sau alte fonduri şi surse  
pentru protejarea salariaţilor 
săi şi membrilor familiilor  

Se propune eliminarea textului. Pentru a nu creea 
facilităţi suplimentare 
faţă de entităţi 
similare. 

    
    
 acestora, care se constituie şi 

funcţionează pe baza 
reglementărilor Bancii  
Naţionale a României.” 

  

    
40. Art. 53 alin. 3 lit. d 

“d/.- să acorde credite 
salariaţilor săi în scopurile, 
în sumele, precum şi în 
condiţiile prevăzute în 
reglementările Bancii  

Se propune eliminarea textului. Pentru a nu creea 
facilităţi suplimentare 
faţă de entităţi 
similare. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisii Motivare 

Naţionale a României.” 
 

    
41. Art. 54 Facilităţi fiscale 

 
“(1) Capitalul Băncii  
Naţionale a României, 
fondul de rezervă şi 
provizioanele de risc, 
lingourile, monedele şi alte 
obiecte din aur, argint şi alte 
metale şi pietre preţioase, 
bunurile şi lucrările de 
investiţii, instalaţiile 
tehnologice şi materiile 
prime deţinute sau 
importate de banca 
centrală, precum şi 
Monetăria statului şi 
Imprimeria Bancii  
Naţionale a României sunt 
scutite de taxe şi impozite.” 

Se propune reformularea textului astfel 
: 
“(1) Capitalul Băncii  Naţionale a 
României, fondul de rezervă şi 
provizioanele de risc, lingourile, 
monedele şi alte obiecte din aur, argint 
şi alte metale şi pietre preţioase sunt 
scutite de taxe şi impozite.” 

Elementele eliminate 
nu servesc direct 
scopurilor de politică 
monetară şi 
supraveghere bancară 
şi ca atare nu se 
justifică acordarea 
facilităţilor fiscale. 

    
42. Art. 54 alin. 2 

“(2) Banca Naţională a 
României este scutită de 
orice taxe  pentru  

Se propune eliminarea textului. În vederea înlăturării 
regimului preferenţial 
faţă de 

    
    
 operaţiunile şi serviciile pe 

care le face, inclusiv de taxa 
de timbru.” 

 entităţi similare 

    
43. Art. 58 Proprietăţi imobiliare 

“Banca Naţională a 
României poate face 
investiţii imobiliare numai  
pentru necesităţile sale de 
funcţionare şi pentru nevoile 
personalului.” 

Se propune completarea textului, după 
cum urmează: 
“Banca Naţională a României poate 
face investiţii imobiliare numai  pentru 
necesităţile sale de funcţionare şi pentru 
nevoile colective ale personalului, 
stabilite de Consiliul de administraţie 
al Bancii  Naţionale a României .” 

Pentru definirea exactă 
a sferei la care se 
referă destinaţia 
proprietăţilor 
imobiliare. 

 
In cursul dezbaterilor în şedinţa comună a celor două comisii, următoarele amendamente nu au 

fost acceptate: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus  
şi autorul acestuia 

Motivare 
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1. Art. 53 alin. 3 lit. d 
 
 
 
 
 
“d/.- să acorde credite 
salariaţilor săi în scopurile, 
în sumele, precum şi în 
condiţiile prevăzute în 
reglementările Bancii  
Naţionale a României.” 

Domnul deputat Dan Constantinescu - Grupul 
Parlamentar PNL şi domnul deputat Matiş Eugen – 
Grupul Parlamentar UDMR propun reformularea 
textului alineatului, după cum urmează: 
“d/.- Să acorde salariaţilor săi credite  
pentru locuinţe şi bunuri de folosinţă 
îndelungată cu dobândă la nivelul 
dobânzii de refinanţare” 

Prin vot, majoritatea 
membrilor comisiilor 
au hotărât eliminarea 
textului la prezentul 
raport, conform 
motivării la nr. crt. 40 
(Anexa 1),  pentru a nu 
mai menţine facilităţi 
salariaţilor Bancii  
Naţionale a României. 

 Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

Comisia pentru buget,  
finanţe şi bănci  

  Comisia juridică, de disciplină  
şi imunităţi 

    

PREŞEDINTE, 
 

 Traian Decebal Remeş 

SECRETAR, 
 

Petre Partal 

  PREŞEDINTE, 
 

Emil Teodor Popescu 

SECRETAR, 
 

Nicolae Grădinaru 
 


