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                                                   A  V  I  Z 
 

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 Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată 

spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege  pentru reglementarea unor măsuri 

privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România, 

înregistrat sub nr. 4c-1/70 din 25 martie 2020.  
 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, 

în şedinţa din 9 martie 2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) 

din Constituția României, republicată.  
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                     

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                            

Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  
 

Potrivit reglementărilor art. 62, art. 54 alin. (3) teza I și art. 131 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat 

iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 9 noiembrie 2021, desfășurată 

atât la sediul Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru 

alți membri. 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri privind cadrul 

general aplicabil băncilor naţionale de dezvoltare din România, condiţiile privind 

organizarea şi funcţionarea băncilor de dezvoltare urmând a fi stabilite prin hotărâre a 

Guvernului. Categoriile de beneficiari eligibili pentru produsele financiar-bancare 

oferite de băncile de informaţii includ: întreprinderile mici şi mijlocii, unităţile 

administrativ-teritoriale, companiile de stat, organizaţiile neguvernamentale, 

universităţi, institute de cercetare-dezvoltare, întreprinderi sociale etc. Precizăm faptul 



că, băncile de dezvoltare sunt deţinute în întregime, în mod direct pe toată durata de 

funcţionare, de către statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice. 

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea                     

de motive, punctele de vedere negative al Guvernului, transmise cu adresele            

nr. 6968/2020, respectiv, nr. 1804 din 17 martie 2021, avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu adresa nr. 1008 din                                 

13 decembrie 2019, precum și  avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, 

cu o observație, transmis cu adresa nr. 6075 din 27 noiembrie 2019.  

Astfel, conform avizului Consiliului Economic și Social reiese faptul că, este 

necesar ca orice bancă de dezvoltare să acorde credite în condițiile pieței, iar 

activitatea acestor tipuri de bănci trebuie să fie complementară activităților celorlalte 

entități din sistemul financiar-bancar. 

De asemenea, conform punctelor de vedere negative ale Guvernului, 

inițiativa legislativă nu trebuie adoptată, din următoarele considerente:  

- la nivelul Ministerului Finanțelor Publice se află în derulare proiectul de 

înființare a Băncii Naționale de Dezvoltare a României, cu finanțare deja alocată 

de la Comisia Europeană;  

-  înainte de conceperea unui cadru legislativ pentru bănci de dezvoltare ar fi 

utilă efectuarea unei analize care să identifice toate serviciile oferite în prezent 

conform legislației în vigoare de către Eximbank, FNGCIMM și de Fondul Român de 

Contragarantare – FRC (nu doar în domeniul IMM), să arate rata de utilizare a 

fondurilor disponibile ale acestor instituții pentru serviciile identificate, să evidențieze 

toate suprapunerile de funcții/servicii propuse pentru BND cu cele ale Eximbank, 

FNGCIMM și de Fondul Român de Contragarantare – FRC și să explice care sunt 

beneficiile funcționării în paralel ale celor patru entități. 
 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea negativă a inițiativei legislative. 
 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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