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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,    22.05.2005
Nr. 83 

 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei  
Guvernului nr.5/2005 pentru modificarea alin.(1) al art.6  

din Legea nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale 
 
 

 
Cu adresa nr. P.L.X -59 din 28 februarie 2005, Biroul Permanent conform 

art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru examinare 
şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2005 pentru modificarea alin.(1) al art.6 din 
Legea nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ şi 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Conform articolului 6 din Legea nr. 348/2000 privind denominarea monedei 
naţionale, „din data de 1 iulie 2005 persoanele prevăzute la art. 1 din Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, vor întocmi situaţiile financiare atât în  moneda 
veche cât şi în monedă nouă, până la data 31 decembrie 2005”. 

Deoarece prevederile articolului 26 alin. (9) din Legea contabilităţii 
stipulează că instituţiile publice şi instituţiile de credit întocmesc situaţii financiare 
trimestriale şi anuale, situaţiile financiare de la 30 septembrie 2005 ar trebui  
întocmite atât în moneda nouă cât şi în cea veche. Aceasta ar presupune că după 
întocmirea situaţiilor financiare în lei noi pe baza datelor din contabilitatea ţinută în 
lei noi după data de 1 iulie 2005 să se efectueze conversia în lei vechi pe baza 
raportului 1 leu nou = 10.000 lei vechi şi să se întocmească alte situaţii financiare. 
Astfel, instituţiile prevăzute mai sus ar trebui să întocmească două rânduri de situaţii 
financiare, deşi cele întocmite în lei vechi nu mai sunt necesare pentru furnizarea de 
informaţii ce se utilizează în analize economico – financiare pe bază de bilanţ. 

În consecinţă este necesară reformularea alineatului (1) al articolului 6 din 
Legea nr. 348/2004, aşa încât instituţiile publice şi instituţiile de credit să 
întocmească situaţiile financiare după data de 1 iulie 2005 numai în moneda nouă. 
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Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 
51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: din partea Guvernului doamna Ilie 
Doina – director general şi doamna Petre Georgeta – director adjunct – în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice, iar ca invitaţi: doamna Gabriela Anghelache – 
preşedinte – şi domnul Nelson Barbulescu – consilier – din partea Comisiei Naţionale 
a Valorilor Mobiliare. 

La lucrările comisiei au participat  25  deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 21 februarie 

2005. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2005 pentru modificarea alin.(1) al art.6 din Legea nr.348/2004 
privind denominarea monedei naţionale, în şedinţa din data de 22.03.2005, comisia 
propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a 
proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
 
 
 

          Consilieri parlamentari: 
          Bărdiţă Mariana 
          Onete Alexandru 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4

ANEXĂ 
 

 
 

I. Amendamente admise 
 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1. - Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanţa Guvernului nr. 5 din 
20 ianuarie 2005 pentru 
modificarea alin. (1) al art. 6 
din Legea nr. 348/2004 privind 
denominarea monedei 
naţionale, adoptată în temeiul 
art. 1 pct.I.6 din Legea nr. 
602/2004 privind abilitarea 
Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 84 din 25 ianuarie 
2004, cu următoarele modificări 
şi completări: 
 

Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 5 din 
20 ianuarie 2005 pentru 
modificarea alin. (1) al art. 6 
din Legea nr. 348/2004 privind 
denominarea monedei 
naţionale, adoptată în temeiul 
art. 1 pct.I.6 din Legea nr. 
602/2004 privind abilitarea 
Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 84 din 25 ianuarie 
2005, cu următoarele modificări 
şi completări: 

Eroare materială. 

2. Ordonanţă pentru modificarea 
alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 
348/2004 privind denominarea 

1. Titlul ordonanţei va avea 
următorul cuprins: 
„Ordonanţă pentru modificarea 

- - 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
monedei naţionale. şi completarea Legii nr. 

348/2004 privind denominarea 
monedei naţionale.” 
 

3. Art. 2 alin.(4) 
 
„Preschimbarea se va putea 
face pe o perioadă de 
maximum 3 ani, respectiv 
până la 31 decembrie 2009, la 
sucursalele Băncii Naţionale a 
României care desfăşoară 
activităţi de casierie şi la 
unităţile instituţiilor de credit 
autorizate să efectueze această 
operaţiune prin ordin al 
guvernatorului Băncii Naţionale 
a României.” 
(Legea nr. 348/2004) 
 

- Alineatul (4) al articolului 2 va 
avea următorul cuprins: 
„Preschimbarea se va putea 
face pe o perioadă nelimitată 
de timp, la sucursalele Băncii 
Naţionale a României care 
desfăşoară activităţi de casierie 
şi la unităţile instituţiilor de 
credit autorizate să efectueze 
această operaţiune prin ordin al 
Guvernatorului Băncii 
Naţionale a României.” 
 

Pentru a înlătura 
eventualele interpretări 
asupra percepţiei populaţiei 
cu privire la acţiunea de 
denominare a monedei 
naţionale s-a propus 
prelungirea termenului de 
preschimbare pe o perioadă 
nelimitată de timp. 

4. - 2. La articolul 4, după 
alineatul (2) se introduce un 
alineat nou, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 
„(3) Începând cu data de 1 
martie 2005, până la data de 30 
iunie 2005, informaţiile 
furnizate publicului privind 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
activitatea desfăşurată pe piaţa 
de capital vor fi exprimate atât 
în monedă veche, cât şi în 
monedă nouă.” 
 

5. - 3. La articolul 5, după 
alineatul (3), se introduce un 
alineat nou, alin. (31), cu 
următorul cuprins: 
„(31) Până la data de 30 iunie 
2005, societăţile comerciale 
tranzacţionate pe piaţa de 
capital vor dispune măsurile 
necesare, astfel încât valoarea 
nominală a respectivelor 
valori mobiliare exprimată în 
moneda veche să fie multiplu 
de 100.” 

3. La articolul 5, după 
alineatul (3), se introduc două 
noi alineate, alin. (31) şi (32) 
cu următorul cuprins: 
„(31) Până la data de 30 iunie 
2005, societăţile comerciale pe 
acţiuni şi în comandită pe 
acţiuni vor hotărî 
denominarea valorii nominale 
a acţiunilor, astfel încât noua 
valoare să fie multiplu de 100, 
şi majorarea sau reducerea 
corespunzătoare a capitalului 
social, cu păstrarea 
numărului de acţiuni şi a 
cotei de participare la 
capitalul social. Modificarea 
capitalului social se va efectua 
cu aprobarea adunării 
generale extraordinare a 
acţionarilor. 

 
 
 
 
Pentru asigurarea 
transparenţei denominării 
cu păstrarea numărului de 
acţiuni şi participarea la 
capitalul social a tuturor 
acţionarilor, fără 
discriminare. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
   Aceleaşi reglementări se 

aplică tuturor entităţilor 
economice.” 
 „(32) Înregistrarea în 
registrul comerţului a 
majorării sau reducerii 
capitalului social se va efectua 
fără plata taxelor şi tarifelor 
legale, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, 
republicată.” 
 

 
 
 
Accesul liber la informaţie 
trebuie asigurat tuturor 
acţionarilor. 

6. - 4. La articolul 5, după 
alineatul (4) se introduc două 
alineate noi, alin. (41) şi alin. 
(42), cu următorul cuprins: 
„(41) În situaţia în care 
societăţile prevăzute la alin. 
(31) nu procedează conform 
prezentei legi, Oficiul Naţional 
al Registrului Comerţului va 
înregistra din oficiu, la data de 
1 iulie 2005, diminuarea valorii 
nominale a acţiunilor emise de 
către societăţile în cauză, astfel 
încât să fie respectate 
prevederile alin. (31). 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
(42) Diminuarea capitalului 
social va fi înregistrată de către 
societăţile respective, conform 
normelor emise de Ministerul 
Finanţelor Publice.” 

42) Diminuarea capitalului 
social va fi înregistrată de către 
societăţile respective, conform 
normelor comune emise de 
Ministerul Finanţelor Publice şi 
Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare.” 

Pentru a avea un cadru de 
reglementare unitar. 

 


