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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege  privind 
aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.  43/2012 pentru modificarea art. 
24028 alin. (1) din Ordonanța de urgență a  Guvernului nr.  99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, trimis spre dezbatere în fond cu adresa 
nr. PLx.326/2012 din 24 septembrie 2012, înregistrat sub nr. 22/247 din 25 
septembrie 2012, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
 
 
 
 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

Bucureşti,      02.10.2013    
Nr. 4c-2/247 
 
PLx.326/2012 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a 

Guvernului nr.  43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din  
Ordonanța de urgență a  Guvernului nr.  99/2006 privind instituţiile  

de credit şi adecvarea capitalului 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată,  în 
procedură de urgență,  spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.  43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. 
(1) din Ordonanța de urgență a  Guvernului nr.  99/2006 privind instituţiile de credit 
şi adecvarea capitalului, trimis cu adresa nr. PLx.326/2012 din 24 septembrie 2012, 
înregistrat sub  nr. 22/247 din  25 septembrie 2012. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 18  septembrie 2012. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 541 din 6 iulie 2012, a avizat 
favorabil proiectul de lege.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, prin avizul transmis în data 
de 8 octombrie 2012, a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea art.24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 
privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului, având ca scop crearea 
posibilităţii de implicare a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în 
calitate de acţionar la o instituție de credit, prin introducerea, în sarcina 
administratorului delegat, a obligaţiei de a convoca adunarea generala a acţionarilor 
pentru a decide reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor anterior 
majorării capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni ce urmează a fi subscrise de 
Fond. 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

Bucureşti,      02.10.2013    
Nr. 4c-2/247                  
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 01 octombrie 2013. 

Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
fost prezenţi la dezbateri  29 deputaţi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au fost prezenţi, în calitate de 
invitaţi, din partea Ministerului Finanțelor Publice domnul Dan Manolescu – secretar 
de stat, şi din partea Băncii Naționale a României domnul Cristian Ştefan – director. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei propun, cu unanimitate de voturi, supunerea spre dezbaterea şi 
adoptarea Plenului Camerei Deputaților  a proiectului de Lege  privind aprobarea 
Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.  43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. 
(1) din Ordonanța de urgență a  Guvernului nr.  99/2006 privind instituţiile de credit 
şi adecvarea capitalului cu amendamentul admis prezentat în anexă. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
 

       
 
 
 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ANEXĂ 
 

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.  Titlul legii: 

LEGE 
Privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a  
Guvernului nr.  43/2012 

pentru modificarea art. 24028 
alin. (1) din Ordonanța de 
urgență a  Guvernului nr.  

99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea 

capitalului 

NEMODIFICAT  

2.   
 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a  
Guvernului nr.  43 din 5 iulie 
2012 pentru modificarea art. 
24028 alin. (1) din Ordonanța 
de urgență a  Guvernului nr.  
99/2009 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului, 
publicată în Monitorul Oficial 

Articolul unic se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a  
Guvernului nr.  43 din 5 iulie 
2012 pentru modificarea art. 
24028 alin. (1) din Ordonanța 
de urgență a  Guvernului nr.  
99/2009 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului, 
publicată în Monitorul Oficial 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
al României, Partea I, nr. 455 
din 6 iulie 2012. 

al României, Partea I, nr. 455 
din 6 iulie 2012, cu 
următoarea modificare: 

3. Titlul ordonanţei: 
ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ  
pentru modificarea art. 24028 

alin. (1) din Ordonanța de 
urgență a  Guvernului nr.  

99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea 

capitalului 

NEMODIFICAT NEMODIFICAT   

4.  
 
 
 
Articol unic. - Alineatul (1) al 
articolului 24028 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 1.027 
din 27 decembrie 2006, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
227/2007, cu modificările şi 

 
 
 
 
NEMODIFICAT 

- La articolul unic, litera b) a 
alineatului (1) al articolului 
24028 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
NEMODIFICAT  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
completările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 24028. - (1) 
Administratorul delegat 
convoacă adunarea generală a 
acţionarilor pentru a decide cu 
privire la: 
a)reducerea capitalului social 
pentru acoperirea pierderilor; 
b)majorarea capitalului social 
şi ridicarea drepturilor de 
preferinţă ale acţionarilor 
existenţi pentru subscrierea de 
către Fondul de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar 
a noilor acţiuni emise. 
Prevederile art. 2408 alin. (4), 
art. 24012 alin. (4)-(6) şi art. 
24013 lit. b) se aplică în mod 
corespunzător.” 

 
 
 
NEMODIFICAT  
 
 
 
 
NEMODIFICAT  
 
„b)majorarea capitalului social 
şi ridicarea drepturilor de 
preferinţă ale acţionarilor 
existenţi pentru subscrierea de 
către Fondul de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar 
a noilor acţiuni emise. 
Prevederile art. 2408 alin. (4), 
art. 24012 alin. (4)-(6) şi art. 
24013 lit. b) şi d) se aplică în 
mod corespunzător.” 
 
Autor: 
Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci  
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