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R A P O R T 

asupra propunerii legislative de modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.109/1996  
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit 

 
 

Cu adresa nr.153 din 23.08.1999, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, în conformitate cu art.86 din 
regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat în fond Comisia pentru industrii şi servicii cu dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative de modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.109/1996 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit. 

În urma dezbaterii în şedinţa din data de 08.09.1999 a propunerii legislative menţionată mai sus, comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu amendamente admise, pe care le prezentăm mai jos: 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Articol text iniţial Amendament propus 
Autorul 

Motivaţia 

0 1 2 3 
1. LEGE 

pentru modificarea şi completarea 
prevederilor Legii nr.109/1996 privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de 
consum şi a cooperaţiei de credit. 

 

LEGE 
pentru completarea prevederilor Legii 

nr.109/1996 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei de consum şi a 

cooperaţiei de credit. 
Dep.Alexandru Dumitru Radu PD 

 

 

 
 



0 1 2 3 
2. Articol unic: 

"Dupa art.60 din Legea nr.109/1996 
privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de 
credit, se introduce art.1601 care va avea 
următorul conţinut: 

 

Nemodificat  

3. Art.601 (1) Autorizarea cooperativelor 
de credit-bănci populare se va efectua sub 
controlul Băncii Naţionale a României, care 
în termen de 30 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial a prezentei legi, va emite 
Norme speciale de autorizare a băncilor 
populare. 

 

Art.601: (1) Autorizarea cooperativelor de 
credit-bănci populare se va efectua de către
Banca Naţională a României, care în termen de
30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a 
prezentei legi, va emite Norme speciale de 
autorizare a acestora. 

Dep.Dan Ioan Popescu PDSR 

 

4. Art.601 (2) Băncile populare înfiinţate 
în temeiul legii nr.109/1996 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de 
consum şi a cooperaţiei de credit se vor 
supune supravegherii prudenţiale a Băncii 
Naţionale a României, aşa cum prevăd 
articolele 66-68 din legea bancară 
nr.58/1998. 

 

Art.601 (2) Cooperativele de credit -
bănci populare înfiinţate în temeiul legii 
nr.109/1996 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit 
se vor supune supravegherii prudenţiale a Băncii 
Naţionale a României, aşa cum prevăd articolele 
66-68 din legea bancară nr.58/1998. 

Dep.Florentin Sandu PDSR 

 

 Art.601 (3) Banca Naţională a 
României este imputernicită să aplice orice 
măsuri de preîntâmpinare a posibilelor 
fraude din sistemul băncilor populare. 

 

Art.601 (3) Banca Naţională a României 
este imputernicită să aplice orice măsuri de 
preîntâmpinare a posibilelor fraude din sistemul 
cooperativelor de credit - bănci populare. 

Dep.Florentin Sandu PDSR 
 

 



0 1 2 3 
 Art.601 (4) Legea nr.109/1996 privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de 
consum şi a cooperaţiei de credit se va 
republica, dându-li-se articolelor o nouă 
renumerotare. 

 

Eliminare 
Dep.Robert Raduly UDMR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    PREŞEDINTE,                                                                                                SECRETAR, 
 
 
                                   Dan Ioan Popescu                                                                                             Istvan Antal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert 
Viorela Gondoş 


