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Proces verbal al şedinţei Comisiei  

din zilele de 25 si 26 februarie 2008 
 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 25 februarie. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 25 si 26 februarie a.c. din totalul de 25 de 

membri,  au fost prezenţi toţi deputaţii.  

 Şedinţa Comisiei a început în ziua de 25 februarie cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.182/2008 pentru ratificarea Contractului de Credit în cadrul facilităţii de 

cofinanţare CSNR între România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la 

Bucureşti, la  24 noiembrie 2008 (PLx 12/2009).  

2. Proiect de Lege privind instituţiile financiare nebancare (PL-x 26/2009). 

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Justitiei si 

libertăţilor cetăţeneşti, doamna Rodica Constantinovici, secretar de stat; reprezentantul 

Ministerului Finanţelor Publice: doamna Magdalena Ioniţă – şef serviciu; 

reprezentanţii Băncii Naţionale a României: domnul Emilian Antonescu – director 

adjunct şi doamna Angela Simonu – şef serviciu. 
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La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/2008 pentru ratificarea Contractului de 

Credit în cadrul facilităţii de cofinanţare CSNR între România şi Banca Europeană de 

Investiţii, semnat la Bucureşti, la  24 noiembrie 2008 (PLx 12/2009)  

 Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna Magdalena Ioniţă, şef 

serviciu, a făcut o prezentare generală a proiectului de lege afirmând faptul că 

proiectul de ordonanţă de urgenţă reglementează ratificarea Contractului de Credit 

între România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 1.000.000 euro, destinat 

cofinanţării contribuţiei de la Bugetul de stat a programelor de investiţii eligibile 

pentru asistenţa nerambursabilă U.E. şi finanţării de programe prioritare care nu 

beneficiază de asistenţă nerambursabilă U.E., în conformitate cu obiectivele Cadrului 

Strategic Naţional de Referinţă în perioada de programare 2007-2013 semnat la 

Bucureşti, la 24 noiembrie 2008. 

 Domnia sa a dorit să sublinieze faptul că urgenţa măsurii este motivată de 

necesitatea asigurării surselor de finanţare a deficitului bugetar având în vedere 

lichidarea redusă pe piaţa internă, precum şi de condiţiile financiare ale creditului 

negociate cu Banca Europeană de Investiţii şi disponibilitatea acesteia de a elibera o 

primă tranşă în valoare de 250 milioane euro până la sfârşitul anului 2008, urmând ca 

alocarea acesteia pentru proiecte de investiţii eligibile să se realizeze ulterior efectuării 

tragerii. 

 De asemenea, reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna Magdalena 

Ioniţă, şef serviciu, a adăugat că, facilitatea BEI urmează să stimuleze absorbţia mai 

rapidă a fondurilor europene, acordând posibilitatea finanţării în avans a cheltuielilor 

eligibile pentru implementarea proiectelor, din cadrul POS-urilor acceptate în cadrul 

contractului de credit, pe lângă alte proiecte prioritare selectate, facilitatea BEI 

reprezentând o sursă de finanţare pe termen lung a deficitului bugetului de stat, cu 

costuri reduse, comparative cu alte instrumente de datorie publică, şi va contribui la 

scăderea semnificativă a costurilor cu datoria publică. 
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 Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna Magdalena Ioniţă, şef 

serviciu, a spus că, luând în considerare implementarea facilităţii la nivel 

multisectorial, aceasta va avea un impact major asupra mediului, în ceea ce priveşte 

reducerea poluării, scăderea consumului de energie, creşterea calităţii apei şi 

ameliorarea sistemului de colectare şi tratare a apei uzate.  

 In urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de 

lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/2008 pentru 

ratificarea Contractului de Credit în cadrul facilităţii de cofinanţare CSNR între 

România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti, la  24 noiembrie 2008. 

Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost avizat favorabil. 

 

La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind instituţiile 

financiare nebancare (PL-x 26/2009) 

Reprezentanta Ministerului Justiţiei si Libertăţilor Cetăţeneşti, doamna Rodica 

Constantinovici, secretar de stat, a spus că a primit invitaţia de participare la lucrările 

şedintei Comisie cu două ore în urmă, precum si faptul că ministerul pe care îl 

reprezintă nu este initiatorul acestui proiect de lege.   

Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că invitaţia de participare la 

lucrările Comisiei a fost transmisă, în timp util, cu 24 de ore in urma, la cabinetul 

ministrului, iar Comisia parlamentară nu are nici o influenţă în circuitul materialelor 

în cadrul ministerului şi cu atât mai puţin în durata ca timp, a acestui circuit. 

Domnia sa a atras atenţia ca materialele aflate în dezbaterea Comisiei sunt publice, 

fiind publicate pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor, putând fi consultate on-

line. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie dacă reprezentanta Ministerului 

Justiţiei poate răspunde întrebărilor membrilor Comisiei referitoare la acest proiect. 

 Reprezentanta Ministerului Justiţiei si Libertăţilor Cetăţeneşti, doamna Rodica 

Constantinovici, secretar de stat, nu a putut oferi un răspuns la această intrebare. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus plenului Comisiei transmiterea unei 

adrese către Ministrul Justiţiei prin care să i se aducă la cunoştinţă modul defectuos de 

transmitere a informaţiilor şi documentelor oficiale din cadrul ministerului, fapt care 

afectează atât imaginea ministerului cât şi a reprezentanţilor săi, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de membrii Comisiei. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dat cuvântul reprezentantului Băncii Naţionale 

a României, domnul Emilian Antonescu, director adjunct în cadrul B.N.R., care a 

prezentat, pe scurt, obiectul proiectului de lege privind instituţiile financiare nebancare 

şi anume îşi propune stabilirea condiţiilor minime de acces la activitatea de creditare 

şi desfăşurare a acesteia pe teritoriul României, prin instituţiile financiare nebancare, 

în scopul asigurării şi meţinerii stabilităţii financiare.  

 Reprezentantul Băncii Naţionale a României, domnul Emilian Antonescu, 

director adjunct, a subliniat faptul că proiectul este structurat pe zece capitole şi îşi 

propune reglementarea, organizarea şi funcţionarea instituţiilor financiare nebancare, 

precum şi secretul profesional în relaţia cu clienţii, interdicţiile la care sunt supuse 

aceste entităţi, cerinţele aplicabile pentru înscrierea în Registrul General, Registrul 

special şi Registrul de evidenţă, monitorizarea şi supravegherea acestora de către 

Banca Naţională a României, furnizarea şi divizarea instituţiilor financiare nebancare 

înscrise în Registrul general.  

 Totodata, domnia sa a mai spus că acest proiect cuprinde măsurile ce se pot lua 

de către Banca Naţională a României faţă de o instituţie financiară nebancară sau faţă 

de administratorii sau, după caz, membrii Consiliului de supraveghere ori conducătorii 

acesteia care încalcă dispoziţiile legii. 

 Domnia sa a adăugat că, pentru eliminarea caracterului discriminatoriu la care ar 

fi expuse instituţiile financiare nebancare persoane juridice române comparative cu 

sucursalele instituţiilor financiare care desfăşoară activitate de creditare pe baza 

paşaportului unic, au fost introduce prevederi care elimină restricţiile prevăzute de 

legislaţia specială, permiţând desfăşurarea concomitentă de către o entitate înscrisă în 

Registrul general al tuturor tipurilor de activitate de creditare, inclusiv leasing-ul 
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financiar, micro-finanţarea şi creditul ipotecar pentru care existau restricţii şi/sau 

interdicţii sub acest aspect. 

 Reprezentantul Băncii Naţionale a României, domnul Emilian Antonescu, 

director adjunct, a subliniat faptul că, pe baza concluziilor ce au rezultat pe perioada 

transpunerii în practică a fost  perfecţionat cadrul de reglementare, modificările vizând 

optimizarea măsurilor impuse prin reglementare şi anume se permite desfăşurarea 

concomitentă de către anumite categorii de instituţii financiare nebancare a mai multor 

tipuri de activitate de creditare, eliminarea limitării referitoare la posibilitatea emiterii 

de către instituţiile financiare nebancare a cardurilor doar pe segmentul aferent 

creditului de consum, lărgirea sferei categoriilor de entităţi cu care pot fuziona 

instituţiile financiare nebancare şi stabilirea, în sarcina Băncii Naţionale a României, a 

emiterii reglementării secundare care să prevadă procedura de înregistrare a entităţii 

rezultate, lărgirea sferei entităţilor eligibile pentru a fi acreditate de agenţiile 

guvernamentale ca agenţii de credit pentru administrarea fondurilor pentru micro-

credite acordate din fonduri publice, permiterea efectuării operaţiunilor de schimb 

valutar aferente activităţilor înscrise în obiectul de activitate al instituţiilor financiare 

nebancare, precum şi incriminarea, ca infracţiune, a încălcării acelor dispoziţii ale 

cadrului de reglementare ce justifică, prin importanţa garantării respectării lor, un 

astfel de tratament coercitiv, deoarece Ordonanţa Guvernului nr.28/2006, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.266/2006, prevedea doar interdicţiile, fără a 

clasifica încălcarea acestora ca infracţiune/contravenţie şi fără a stabili sancţiuni 

aplicabile, lipsind practic de forţă juridică actul normativ pe acest palier. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de 

lege. Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost avizat favorabil. 

 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 26 februarie, cu studiul si dezbaterea 

următoarelor iniţiative legislative:  

 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 



 6

Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale 

subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat (PL-x 600/2008). 

 2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea 

Comercială "Fondul Proprietatea"-S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica"-

S.A. (PL-x 601/2008). 

 3. Propunere legislativă privind stimularea investiţiilor (Pl-x 500/2008). 

 4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.85/2008 privind stimularea investiţiilor (PL-x 603/2008). 

 5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici 

(PL-x 558/2008). 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 

acestor initiative legislative să se dea în proxima şedinţă a Comisie.     

   

    PREŞEDINTE, 

 Mihai TUDOSE 

                                                   SECRETAR, 

                                          Cătălin CHERECHEŞ 

 
                        Consilier parlamentar: 

                                       Anca Chiser 

 

                          Expert parlamentar: 

                                                                                                               Nicoleta Ghencian 
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