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Comisia pentru buget, flnanfe, activitate bancara piapa de capital 
Nr. XXII / 448 / 10.12.2019

RAPORT
asupra

Legii pentni modiflcarea artSO din Legea nr.312/2004 privind StatutuI Bdncii
Na(ionaIe a Rom^niei

L139/20i9

In conformitate cu prevederile artlSl alin. (2) din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate 

bancara §i piaja de capital, prin adresa L139/2019; a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Legii 
pentru modiflcarea art30 din Legea nr.312/2004 privind StatutuI Bdncii Napionale a 

Romdniei, ca urmare a cererii de reexaminare formuIaU de Pre$edintele 

Romdniei.

Legea are ca obiect de reglementare modiflcarea articolului 30 din Legea 

nr.312/2004 privind StatutuI Bdncii Napionale a RomdnieL prin eliminarea posibilitafii 
stabilirii §i menfinerii de rezerve de aur depozitat in strainatate §i instituirea 

termenului in care Banca Najionala a RomSniei (BNR) trebuie sa prezinte 

Parlamentului §i Guvernului raportul privind situafia rezervelor internajionale, in 

ipoteza diminuarii acestora pSna la un nivel care ar periclita tranzac^iile 

Internationale ale statului, precum $i cauzele care au condus sau care pot conduce la o 

astfel de reducere.



Propunerea legislativa a fost adoptata de Senat m jedinfa din 1 aprilie 2019. In 

data de 24 aprilie 2019, proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputafilor, in 

calitate de Camera decizionala si ulterior a fost trimisa la promulgare.
Prin Decizia nr. 414 din 26 iunie 2019, ca urmare a sesizarii de 

neconstitufionalitate depuse de deputa^i aparfinand grupurilor parlamentare ale 

Partidului National Liberal 51 Uniunii Salvafi Romania, Curtea Constitufionala a 

constatat ca dispozifiile Legii pentru modificarea art30 din Legea nr.312/2004 phvind 

StatutuI Bdncii Napionale a Romdniei sunt constitu^ionale in raport cu criticile 

formulate.
La data de 20 noiembrie 2019, pre§edintele Romdniei a ceriit reexaminarea 

legii. In cerere se arata ca legea transmisa la promulgare se impune a fi reexaminata, 
din urmatoarele motive:

- legea nu fine cont de actualul context intern §i international, de rolul 
rezervelor Internationale §i nici de consecintele deciziei de a depozita intreaga 

rezerva de aur in tara (cre§terea costurilor de finantare, afectarea credibilitatii BNR);
- modificarea statutului BNR nu trebuie sa se indeparteze de la cadrul instituit 

de Tratatul de Functionare a Uniunii Europene, statutul Sistemului European de Banci 
Centrale §i statutul Bancii Centrale Europene;

- este necesara analizarea costurilor legate de operatiunile de repatriere 51 de 

depozitare a rezervei de aur, raportat la beneficiul estimat al incetarii platii costurilor 

de depozitare (analiza de impact).
La dezbateri au participat, in conformitate cu prevederile art.63 din 

Regulamentul Senatului, republicat, Attila Gy6rgy, secretar de stat in cadrul 
Ministerului Finantelor Publice.

Membrii comisiei au analizat legea trimisa la promulgare, precum §i cererea de 

reexaminare §i au hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenfi (6 voturi 
„pentru" §i 2 voturi „tmpotriva"), sa respinga criticile mentionate in cererea de 

reexaminare sa adopte un raport de admitere asupra legii trimise la 

promulgare.
Fata de cele prezentate, supunem plenului Senatului pentru dezbatere si 

adoptare raportul de admitere $1 legea trimisd la promulgare.



In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor 

ordinare urmeaza a fi adoptata potrivit dispozifiilor art.76 alin.(2) din Constitufia 

Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l] din Constitufia Romaniei ^i ale art.92 din 

Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, 

Senator Viorel Arca^

Secretar,

Senator Romulus Bui

f

Cons, coord. Mihaela Spiridon




