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CAMERA  DEPUTAŢILOR 
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                     Bucureşti, 08.09.1999 
                   
           
 

PROCES VERBAL 
din data de 08.09.1999 

 
 

  Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu constată că există cvorum şi 
propune spre aprobare comisiei următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de modificare şi 
completare a prevederilor Legii nr.109/1996 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit. 

Sesizată în fond împreună cu Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere. 

Sesizată în fond. 
3. Diverse. 
Propune comisiei aprobarea sau respingerea dezbaterii punctului 1 

precizând că deşi s-a cerut Guvernului din luna mai un punct de vedere asupra 
propunerii legislative, acesta nu a fost înaintat comisiei. 

Domnul vicepreşedinte Radu Alexandru susţine dezbaterea 
propunerii pe motiv că termenul de o lună de remitere a avizului a expirat. 

Domnul deputat Dumitru Popescu consideră că ar fi necesară 
cunoaşterea poziţiei Guvernului, dar dacă nu a fost înaintată se poate face o 
excepţie. 

Domnul vicepreşedinte Barbu Piţigoi cere amânarea discutării cu 
încă o săptămână pentru a nu contraveni unor acte normative, în lipsa punctului de 
vedere al Guvernului. 

Domnul vicepreşedinte Radu Alexandru cere comisiei să exprime o 
poziţie faţă de unele acte normative pe care Guvernul le blochează prin 
neprezentarea unui punct de vedere. 
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Domnul secretar Istvan Antal arată că la Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare s-a amânat discutarea propunerii legislative 
referitoare la modificarea Legii nr.109/1996, agreându-se poziţia Consiliului 
Legislativ pentru Ordonanţa de urgenţă nr.114/1999, şi se aşteaptă punctul de 
vedere al Guvernului. De aceea cere amânarea dezbaterii. 

Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu arată că votul asupra 
Ordonanţei de urgenţă nr.114 a fost dat de comisie, iar votul final se va da în 
comisiile reunite. 

Domnul deputat Dan Nica arată că se poate dezbate propunerea 
legislativă întrucât legislativul este independent de executiv şi în consecinţă poate 
aviza propunerea în lipsa punctului de vedere al Guvernului. 

Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu supune la vot dezbaterea 
propunerii legislative care se aprobă de către comisie cu 7 voturi pentru, 6 contra 
şi o abţinere. Dă cuvântul iniţiatorului pentru a prezenta propunerea legislativă. 

Domnul deputat Petre Partal arată că există un număr de aprox.  
1800-2000 de bănci populare care au fost înfiinţate şi pentru care populaţia nu 
beneficiază de fondul de garanţie în caz că dau faliment. De aceea s-a întocmit 
această propunere care pune aceste bănci populare sub controlul BNR. Banca 
Naţională a României a agreat propunerea dar datorită volumului mare de lucru s-
a propus înfiinţarea Consiliului de supraveghere bancară. În acest mod se 
introduce garantarea depozitelor populaţiei. 

Domnul Ene Constantin - Ministerul Finanţelor arată că nu au 
obiecţii faţă de propunerea legislativă, dar BNR lucrează la un proiect de lege al 
cooperativelor de credit, iar această propunere s-ar suprapune proiectului detaliat 
ce va fi întocmit. Se poate totuşi aproba temporar această propunere. 

Domnul P. Tulin - Banca Naţională a României, arată că nu au primit 
propunerea şi că există un colectiv în cadrul BNR care se ocupă cu întocmirea 
proiectului de Lege al cooperativelor de credit. Legea nr.58/1998 bancară, 
reglementează numai băncile comerciale neavând prevederi privind cooperaţia de 
credit. Consideră că printr-un singur articol de completare a Legii nr.109/1996 nu 
poate fi reglementat domeniul. Există un model austriac care prevede că 
cooperativele de credit funcţionează ca fonduri mutuale şi nu pot acorda credite 
decât propriilor membrii, dar şi cel italian în care funcţionează bănci populare 
care atrag economii de la populaţie, dar care pot să acorde credite şi altor persoane 
decât membrii asociaţi. Consideră că modelul austriac corespunde scopului 
înfiinţării cooperativelor de credit şi poate sta la baza noii legi. 

Domnul deputat Petre Partal arată că a fost înaintată propunerea 
domnului Guvernator Mugur Isărescu şi cele 2000 de bănci nou înfiinţate trebuie 
supravegheate astfel că propunerea se impune a fi dezbătută. 
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Domnul deputat Robert  Raduly susţine necesitatea distincţiei între 
cooperativele de credit care trebuie să rămână fonduri mutuale ca în modelul 
austriac prezentat şi băncile populare care intră în sfera bancară şi concurează 
neloial băncile comerciale fiind necontrolate şi necontribuind la fondul de 
garanţie. De aceea băncile populare trebuie supravegheate, iar cooperativele de 
credit să rămână fonduri mutuale. Pentru a găsi o soluţie viabilă cere amânarea cu 
o săptămână a dezbaterii. 

Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu arată că este necesară această 
propunere care limitează efectele în timp ale Ordonanţei de urgenţă nr.114/1999. 

Domnul secretar Istvan Antal citează prevederi din Legea 
nr.109/1996, care a urmărit să vină în sprijinul unor locuitori din zonele rurale 
care nu au acces la bănci. De aceea au apărut foarte multe cooperative de credit şi 
nu trebuie compromisă această idee. Este nevoie de date reale pentru a face 
reglementări clare. De aceea consideră necesară amânarea dezbaterii. 

Domnul vicepreşedinte Barbu Piţigoi crede că este meritorie 
iniţiativa legislativă dar se face confuzie între cooperativele de credit şi băncile 
populare. Nu se poate interveni asupra principiilor de funcţionare ale 
cooperativelor de credit care nu trebuie supravegheate pentru că asociaţii hotărăsc. 
Ei pot accepta, dacă vor un fond de risc, care să fie garantat de o bancă. Cere 
amânarea discutării propunerii până când se va primi punctul de vedere al 
Guvernului, mai ales că s-a primit între timp o notă în acest sens. 

Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu reaminteşte comisiei că a dat 
deja votul pentru dezbaterea propunerii legislative. 

Domnul deputat Robert  Raduly cere citirea notei. 
Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu citeşte nota dată de doamna 

expert Viorela Gondoş care arată că discutase cu doamna Şega L. de la Guvern şi 
aceasta i-a spus că nu a putut înainta comisiei punctul de vedere întrucât toate 
ministerele au trimis răspunsul cu excepţia Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei. 

Domnul deputat Irineu Popescu cere să se supună din nou la vot 
amânarea dezbaterii invocând precizarea din notă şi faptul că Guvernul e 
preocupat să înainteze un punct de vedere. 

Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu arată că nota nu schimbă 
fondul problemei şi supune dezbaterii comisiei propunerea legislativă. 

La titlu, domnul vicepreşedinte Radu Alexandru propune să se 
elimine "modificarea şi", care se aprobă cu 8 voturi pentru şi 6 contra. 

La alin.1 art. nou propus, domnul preşedinte Dan Ioan Popescu 
propune înlocuirea după "se va efectua" cu "de către Banca Naţională", iar la 
sfârşit în loc de "băncile populare" cu "acestora"; Domnul vicepreşedinte Barbu 
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Piţigoi cere eliminarea alin.1, iar domnul secretar Istvan Antal cere eliminarea din 
text a "cooperativelor de credit". 

Domnul deputat Petre Partal arată că în Legea nr.109/1996 este 
folosită denumirea de cooperative de credit-bănci populare. 

Domnul P. Tulin consideră că acest articol unic propus nu poate 
reglementa sistemul. Chiar dacă se urmăreşte să se introducă controlul BNR, 
acesta nu se poate produce pentru că ar contraveni Legii nr.109/1996. 

Domnul deputat Robert  Raduly subliniază că dacă nu se distinge 
între cooperativele de credit şi băncile populare BNR nu va avea suport legal. De 
aceea este necesară clarificarea Titlului III din Legea nr.109/1996. 

Supus la vot primul amendament este aprobat cu 9-7, următorul 
respins cu 9-7, iar cel de-al treilea retras. 

La alin.2 domnul deputat Ion Florentin Sandu propune adăugarea 
"cooperative de credit" - bănci populare, care se aprobă cu 9-3-3. 

Idem la alin.3. 
La alin.4 domnul deputat Robert  Raduly cere eliminarea care se 

aprobă cu 12 voturi pentru şi 3 abţineri. 
Supusă la vot în ansamblu propunerea legislativă este adoptată cu 9 

voturi pentru, 2 contra şi 4 abţineri. 
Domnul deputat Robert  Raduly solicită formarea unui grup de 

analiză şi îmbunătăţire a propunerilor pe baza Legii nr.109/1996, care e aprobat de 
comisie din acesta urmând să facă parte şi vicepreşedinţii Radu Alexandru şi 
Barbu Piţigoi şi deputatul Dan Nica. 

La punctul 2 de pe ordinea de zi, domnul expert Viorel Buda propune 
respingerea Ordonanţei Guvernului nr.44/1999 deoarece Ordonanţa nr.73/1998 
modifică şi completează această ordonanţă. Ordonanţa nr.73/1998 a fost adoptată 
de către comisie. Supusă la vot respingerea Ordonanţei Guvernului nr.44/1997 
este aprobată în unanimitate. 

La punctul 3 de pe ordinea de zi, domnul secretat Istvan Antal citeşte 
adresa primită de la S.C. Romtex S.A. Gheorghieni, jud. Harghita prin care se 
solicită verificarea faptului că prin privatizare în 1998 societatea şi-a schimbat 
profilul. Cere permisiunea comisiei de a face această verificare şi de a informa 
apoi comisia. Supusă la vot cererea este aprobată în unanimitate. 

Domnul vicepreşedinte Barbu Piţigoi cere comisiei care aprobă, ca în 
anumite cazuri experţii să fie împuterniciţi de comisie pentru a putea cere cu mai 
multă eficienţă puncte de vedere solicitate la nivelul executivului. 

La propunerea domnului deputat Robert  Raduly comisia aprobă ca 
să se finalizeze şi să se prezinte în termen de 2 săptămâni rapoartele privind 
subcomisiile de analiză "Aeroportul Otopeni" şi "Romtelecom".  
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La propunerea domnului preşedinte Dan Ioan Popescu comisia 
aprobă să se alcătuiască un album cuprinzând activitatea Comisiei pentru industrii 
şi servicii în decursul mandatului prezent.  

Declară închise lucrările comisiei întrucât s-a epuizat ordinea de zi.  
 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dan Ioan Popescu 
 
 
 
 
 


