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dezvoltare din România, trimis cu adresa nr. PLx.114/2020, din 24 martie 2020. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general 

aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru reglementarea unor 

măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința 

din 9 martie 2020. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin. (9)  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, 

Consiliului Economic și Social, Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 

Băncii Naționale a României, precum și punctul de vedere al Guvernului.   

Proiectul de lege vizează crearea cadrului general privind condițiile pe care o bancă 

națională de dezvoltare trebuie să le îndeplinească pentru a desfășura activitate pe teritoriul 

României. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menționat mai sus, în ședința din data 27 septembrie 2022. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci deputații şi-au înregistrat 

prezența conform listelor de prezență. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații, au hotărât, 

în ședința din data 27 septembrie 2022, cu unanimitatea voturilor exprimate, să propună 

plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a proiectului de Lege pentru 

reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de 
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dezvoltare din România, acest proiect de Lege având același obiect de reglementare cu  

proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil 

constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România (PLx 221/2022)  ce a devenit 

Legea nr. 207/2022, promulgată de Președintele României în data de 11 iulie 2022.  

 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru 


