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RAPORT  COMUN 
 

asupra propunerii legislative privind îmbunătăţirea  
structurii rezervelor internaţionale ale României 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget finanţe şi bănci, au fost sesizate 
spre dezbatere în fond, cu  propunerea legislativă privind îmbunătăţirea structurii 
rezervelor internationale ale României, trimisă cu adresa nr. PL-x 135/2014, 
înregistrată cu nr.4c-2/332/26.03.2014, respectiv nr.4c-2/177/ 26.03.2014.  

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această 

iniţiativă legislativă, în şedinţa din 18 martie 2014. 
Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1160 din 23 octombrie 2013, a 
avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri  iniţiativa legislativă. 

Guvernul a transmis punctul de vedere negativ prin adresa 
nr.677/11.04.2014. 
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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a avizat negativ 
iniţiativa legislativă, în şedinţa din 2 aprilie 2014. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din 8 aprilie 2014. 

 
Prin această iniţiativă legislativă se propune ca Banca Naţională a 

României (BNR) să folosească suma de 2,0 miliarde de euro din rezerva valutară a 
României pentru achiziţionarea de aur furnizat de Compania Naţională a Cuprului, 
Aurului şi Fierului „MINVEST” SA prin exploatarea zăcămintelor auro-argentifere 
de la Roşia Montana şi din alte zăcăminte auro-argentifere din România. Totodată, 
se propune reorganizarea Companiei „MINVEST” S.A. într-o regie naţională ce va 
exploata resursele naţionale, cu tehnologii nepoluante şi fără a afecta patrimoniul 
cultural şi istoric al zonelor implicate în exploatare. 

 
În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au 
dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate.  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a examinat propunerea  
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 3 iunie 2014. 

Din totalul de 34 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci au fost prezenţi la dezbateri  32  deputaţi. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a examinat iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din 19 noiembrie 2014.  

La lucrările şedinţei au fost prezenţi, conform listei de prezenţă, 25 
deputaţi din totalul de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a 

avizului Consiliului Legislativ, a punctului de vedere al Guvernului, precum şi a 
opiniilor exprimate, membrii ambelor Comisii au hotărât, cu unanimitatea 
deputaţilor prezenţi la dezbateri, respingerea propunerii legislative privind 
îmbunătăţirea structurii rezervelor internaţionale ale României, deoarece se 
încalcă art. 7 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 care prevede că „Se interzice Băncii 
Naţionale a României creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de 
creditare a statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, 
societăţilor naţionale companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar 
de stat”. 

Astfel, rezervele valutare ale României nu pot fi folosite pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale societăţii MINVEST. 
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De asemenea, propunerea legislativă este incompatibilă cu art. 123 
alin.(l) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, referitor la interzicerea 
finanţării monetare. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Bogdan Liviu CIUCĂ 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Viorel ŞTEFAN 

 
 

SECRETAR, 
Gabriel ANDRONACHE 

 
 

SECRETAR, 
Mihai – Aurel DONŢU 
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