Parlamentul României

Bucureşti, 16.04.2019
Nr. 4c-2/ 306

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

PLX. 212 /2019

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul
Băncii Naţionale a României, trimis spre dezbatere în fond, în procedură de
urgenţă, cu adresa nr. PLx 212/2019, Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Sorin LAZĂR

1

Parlamentul României

Bucureşti, 16.04.2019
Nr. 4c-2/ 306
PLx 212/2019

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

RAPORT
asupra
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 30 din Legea nr.
312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
Lege, în şedinţa din 1 aprilie 2019.
Prin prezentul proiect de Lege se stabileşte ca întreaga rezervă de aur a
României să fie depozitată în ţară.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii
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Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 16
aprilie 2019.
La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 23 deputați din totalul de
25 de membri ai comisiei.
La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi,
reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Ministerului Finanţelor
Publice, precum și domnul senator Nicolae Șerban, în calitate de inițiator.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună Plenului
Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul
Băncii Naţionale a României, cu amendamentele admise prezentate în Anexa
nr. 1.
Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr.2.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Sorin LAZĂR

Marilen - Gabriel PIRTEA
Şef serviciu
Giorgiana Ene
Consultant
Delia Beatrice Cojocaru
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ANEXA NR. 1
AMENDAMENTE ADMISE
la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
Lege pentru modificarea şi Lege pentru modificarea art. 30 din
completarea art. 30 din Legea nr. Legea nr. 312/2004 privind Statutul
312/2004 privind Statutul Băncii Băncii Naţionale a României
Naţionale a României
Articol unic.- Articolul 30 din Articol unic.- Articolul 30 din Legea
Legea nr. 312/2004 privind Statutul nr. 312/2004 privind Statutul Băncii
Băncii Naţionale a României, Naţionale a României, publicată în
publicată în Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al României, Partea
României, Partea I, nr. 582 din 30 I, nr. 582 din 30 iunie 2004, se
iunie 2004, se modifică şi se modifică după cum urmează:
completează după cum urmează:
Art. 30: Rezervele internaţionale
1.La alineatul (1), litera a) se
(1) Banca Naţională a României,
modifică şi va avea următorul
respectând
regulile
generale
cuprins:
privind lichiditatea şi riscul
specific
activelor
externe,
stabileşte şi menţine rezerve
internaţionale, în astfel de condiţii
încât să poată determina periodic
mărimea lor exactă, rezerve
alcătuite cumulativ ori selectiv din
următoarele elemente:
Legea 312/ 2004

Forma adoptată de Senat

a) aur deţinut în tezaur în ţară sau
depozitat în străinătate;

„a) aur deţinut în tezaur în ţară;ˮ
Autor: senator Nicolae Şerban
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Motivarea
amendamentelor propuse

1.Alineatul (3) se modifică şi va 2. Alineatul (3) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
avea următorul cuprins:

4.
(3)
Dacă
există
pericolul
diminuării
rezervelor
internaţionale, până la un nivel
care ar periclita tranzacţiile
internaţionale ale statului, precum
şi în cazul în care diminuarea s-a
produs, Banca Naţională a
României va prezenta Guvernului
şi Parlamentului un raport privind
situaţia rezervelor internaţionale şi
cauzele care au condus sau care pot
conduce la o astfel de reducere.
Raportul va conţine recomandările
Băncii Naţionale a României
privind politicile guvernamentale
macroeconomice necesare pentru
preîntâmpinarea sau remedierea
situaţiei.
5.

„(3)
Dacă
există
pericolul (3) Nemodificat
diminuării rezervelor internaționale,
până la un nivel care ar periclita
tranzacţiile
internaţionale
ale
statului, precum şi în cazul în care
diminuarea s-a produs, Banca
Naţională a României prezintă
Parlamentului şi Guvernului, de
îndată, dar nu mai târziu de 20 de
zile, un raport privind situaţia
rezervelor internaționale şi cauzele
care au condus sau care pot conduce
la o astfel de reducere. Raportul va
conţine
recomandările
Băncii
Naţionale a României privind
politicile
guvernamentale
macroeconomice necesare pentru
preîntâmpinarea sau remedierea
situaţiei.ˮ
2. După alineatul (3) se introduce Se elimină
un nou alineat, alin (4), cu
Autor: senator Nicolae Şerban
următorul cuprins:
“(4) Din rezerva constituită, Banca
Națională a României poate
depozita aur în străinătate exclusiv
în scopul obținerii de venituri.
Depozitele de aur constituite de
Banca Națională a României în
străinătate nu pot depăși 5% din
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A rămas fără obiect prin
modificarea de la pct. 1.

cantitatea totală de aur constituită ca
rezervă.
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ANEXA NR. 2
AMENDAMENTE RESPINSE
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Legea 312/ 2004

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Text Senat

Art. 30: Rezervele internaţionale
(1) Banca Naţională a României,
respectând regulile generale
privind lichiditatea şi riscul
specific
activelor
externe,
stabileşte şi menţine rezerve
internaţionale, în astfel de
condiţii încât să poată determina
periodic mărimea lor exactă,
rezerve alcătuite cumulativ ori
selectiv
din
următoarele
elemente:

1.La alineatul (1), litera a) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

a) aur deţinut în tezaur în ţară sau
depozitat în străinătate;

„a) aur deţinut în tezaur în ţară
sau depozitat în străinătate cu
informarea Parlamentuluiˮ.

Camera
Motivare admiterii/respingerii deciziona
lă
1.Pentru compatibilizarea textului Camera
proiectului cu prevederile Tratatului Deputaţ
privind
funcţionarea
Uniunii
ilor
Europene
2.Prin vot

Autor: grup parlamentar USR,
grup parlamentar PNL
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