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Parlamentul  României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti  27.06.2001
Nr.547

RAPORT

In urma examinării proiectului de Lege privind unele măsuri pentru diminuarea
consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de Investiţii,
în şedinţa din 26 iunie 2001, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu
următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul admis
Text adoptat de comisie Motivare

1. Art.1.
�Prezenta lege stabileşte cadrul
juridic pentru acordarea de
ajutoare financiare
investitorilor la Fondul
Naţional de Investiţii, unele
măsuri pentru recuperarea de
către aceştia a sumelor
investite la acest fond, precum
şi pentru reglementarea unor
raporturi între Casa de
Economii şi Consemnaţiuni
C.E.C. S.A. şi Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare�.

Se reformulează textul:
�Prezenta lege stabileşte cadrul
juridic pentru acordarea de
ajutoare financiare unor
investitori la Fondul Naţional de
Investiţii, unele măsuri pentru
recuperarea  sumelor investite la
acest fond, precum şi pentru
reglementarea unor raporturi
între Casa de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. S.A. şi
Oficiul pentru Recuperarea
Creanţelor Bancare�.

Autori:
- dl.deputat Akos Birtalan �

UDMR;
- dl. deputat Călin Popescu

Tăriceanu � PNL.

Întrucât nu toţi
investitorii la
Fondul Naţional de
Investiţii întrunesc
cumulativ condiţiile
prevăzute la art.3
din prezenta lege se
impune acest
amendament.

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri
pentru diminuarea consecinţelor încetării
răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul
Naţional de Investiţii
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul admis
Text adoptat de comisie Motivare

2. Capitolul 2
�Acordarea de ajutoare
financiare investitorilor la
Fondul Naţional de Investiţii�.

Se modifică textul:
�Acordarea de ajutoare
financiare unor investitori la
Fondul Naţional de Investiţii�.

Idem.

3. Capitolul 3
�Fondul pentru ajutor financiar
al investitorilor la Fondul
Naţional de Investiţii�.

Se modifică textul:
�Fondul pentru ajutor financiar
al unor investitori la Fondul
Naţional de Investiţii�.

Idem.

4. Art.6
�În scopul acordării ajutoarelor
financiare prevăzute la art.2 se
constituie fondul pentru ajutor
financiar al investitorilor la
Fondul Naţional de Investiţii,
care se administrează şi se
utilizează în conformitate cu
prevederile prezentei legi de
către Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare�.

Se modifică textul:
�În scopul acordării ajutoarelor
financiare prevăzute la art.2 se
constituie fondul pentru ajutor
financiar al unor investitori la
Fondul Naţional de Investiţii,
care se administrează şi se
utilizează în conformitate cu
prevederile prezentei legi de
către Oficiul pentru Recuperarea
Creanţelor Bancare�.

Idem.

5. Art.8
�După plata ajutorului financiar
prevăzut de prezenta lege,
efectuarea şi deducerea
cheltuielilor de administrare,
soldul fondului pentru ajutor
financiar al investitorilor la
Fondul Naţional de Investiţii se
varsă la trezoreria statului, într-
un cont special deschis cu
această destinaţie pe seama
Ministerului Finanţelor Publice
şi se utilizează pentru
răscumpărarea titlurilor de stat,
în vederea diminuării datoriei
publice interne�.

Se modifică textul:
�După plata ajutorului financiar
prevăzut de prezenta lege,
efectuarea şi deducerea
cheltuielilor de administrare,
soldul fondului pentru ajutor
financiar al unor investitori la
Fondul Naţional de Investiţii se
varsă la trezoreria statului, într-
un cont special deschis cu
această destinaţie pe seama
Ministerului Finanţelor Publice
şi se utilizează pentru
răscumpărarea titlurilor de stat,
în vederea diminuării datoriei
publice interne�.

Idem.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul admis
Text adoptat de comisie Motivare

6. Art.9. alin.(2).
�Adunarea generală a
investitorilor la Fondul
Naţional de Investiţii decide,
conform legii, cu privire la
continuarea activităţii fondului,
transformarea în fond de
investiţii cu capital de risc,
într-una din formele prevăzute
de lege, sau lichidarea
fondului�.

Se reformulează textul:
�Adunarea generală a
investitorilor la Fondul Naţional
de Investiţii decide, conform
legii, cu privire la continuarea
activităţii fondului,
transformarea în fond închis de
investiţii în condiţiile legii, sau
lichidarea fondului�.

Se are în vederea
transformarea
Fondului Naţional
de Investiţii în fond
închis de investiţii.

7. Art.11.
�Cheltuielile pentru efectuarea
auditului prevăzut la alin.(1) al
art.9, pentru consultarea
investitorilor şi, după caz,
pentru finalizarea procedurilor
de transformare în fond cu
capital de risc se avansează de
către Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare, din fondul prevăzut la
art.6, urmând a fi recuperate
din activele fondului sau din
sumele obţinute prin lichidarea
activelor acestuia, dacă
investitorii hotărăsc
lichidarea�.

Se reformulează textul:
�Cheltuielile pentru efectuarea
auditului prevăzut la alin.(1) al
art.9, pentru consultarea
investitorilor şi, după caz, pentru
finalizarea procedurilor de
transformare în fond închis de
investiţii, în condiţiile legii, se
avansează de către Oficiul
pentru Recuperarea Creanţelor
Bancare, din fondul prevăzut la
art.6, urmând a fi recuperate din
activele fondului sau din sumele
obţinute prin lichidarea activelor
acestuia, dacă investitorii
hotărăsc lichidarea�.

Idem.

8. Art.12
�După finalizarea procedurilor
de transformare a Fondului
Naţional de Investiţii,
reprezentanţii acestuia sunt în
drept să solicite instanţelor
judecătoreşti competente
ridicarea sechestrului asupra
activelor fondului�.

Se modifică textul articolului:
�După finalizarea procedurilor
de transformare a Fondului
Naţional de Investiţii,
reprezentanţii acestuia pot
solicita instanţelor judecătoreşti
competente ridicarea
sechestrului asupra activelor
fondului�.

Autor: - dl. deputat Florin
Georgescu � PSD.

Pentru acurateţea
textului.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul admis
Text adoptat de comisie Motivare

9. Art.13.
�(1) � În situaţia transformării
Fondului Naţional de
Investiţii în fond cu capital de
risc, capitalul acestuia se
poate majora, pe baza
hotărârii adunării generale a
investitorilor.
 (2) În scopul creşterii valorii
capitalului iniţial al fondului
cu capital de risc, Oficiul de
Recuperare a Creanţelor
Bancare poate, la solicitarea
fondului, să participe la
majorarea capitalului cu
aporturi constând în valori
mobiliare pe care le deţine în
portofoliu, precum şi în
creanţe certe, lichide şi
exigibile. În acest caz, Oficiul
de Recuperare a Creanţelor
Bancare va primi în schimb
titluri de participare la fondul
cu capital de risc�.

Se elimină.

Autor: - dl. deputat Florin
Georgescu � PSD.

Implicarea statului
nu se justifică în
această situaţie

10. Art.14.
�Titlurile de participare la
fondul cu capital de risc
constituit conform
prevederilor art.9 sunt
nominative şi transmisibile,
inclusiv pe piaţa extrabursieră,
în condiţiile legii�.

Se elimină.

Autor: - dl. deputat Florin
Georgescu � PSD.

Idem.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul admis
Text adoptat de comisie Motivare

11. Art.15.
�Procedura de transformare a
Fondului Naţional de Investiţii
în fond cu capital de risc,
precum şi organizarea şi
funcţionarea acestuia se
stabilesc prin regulament al
Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare�.

Devine art.13.
Se modifică textul articolului, iar
prin completarea cu un nou
alineat, articolul devine:
Art.15 alin. (1):
�Procedura de transformare a
Fondului Naţional de Investiţii
în fond închis de investiţii, în
condiţiile legii, precum şi
organizarea şi funcţionarea
acestuia se stabilesc prin
regulament al Comisiei
Naţionale a Valorilor
Mobiliare�.
Art.15. alin.(2) nou:
�Membrilor Consiliului de
încredere ai Fondului Naţional
de Investiţii cât şi persoanelor
care au deţinut funcţii de
conducere sau au fost angajaţi
ai SOV-INVEST S.A. li se
interzice dreptul de a mai
desfăşura activităţi specifice
pieţelor reglementate şi
supravegheate de Comisia
Naţională a Valorilor
Mobiliare.

Pentru
renumerotare.

În scopul evitării
unor fenomene
similare cu cele
întâmplate.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul admis
Text adoptat de comisie Motivare

12. Art.16.
�(1) Oficiul pentru Recuperarea
Creanţelor Bancare preia fără
plată toate drepturile şi
obligaţiile Casei de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. S.A.,
rezultate din actele juridice
încheiate de aceasta cu Fondul
Naţional de Investiţii şi/sau
S.C. SOV INVEST S.A.,
prevăzute în anexa la prezenta
lege.
 (2) Oficiul pentru Recuperarea
Creanţelor Bancare se subrogă
în toate drepturile şi obligaţiile
procesuale ale Casei de
Economii şi Consemnaţiuni
C.E.C. S.A. şi dobândeşte
calitatea procesuală pe care
Casa de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. S.A. o
are la data intrării în vigoare a
prezentei legi în toate procesele
şi cererile aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti,
indiferent dacă este vorba de
faza de judecată sau de
executare silită�.

Devine art.14.
Se renumerotează în continuare
articolele legii, iar la
art.17,18,19,20 şi 21 referirea se
va face la art.14 şi nu la art.16.

Pentru
renumerotare.

13. Anexa
Actele juridice indicate la
art.16
Pct.4.
�Contract de cesiune de acţiuni
autentificat sub nr.756 din 21
iunie 1999, la B.N.P. asociaţi
Irene Florea şi Isabela
Scrieciu (prin care CEC a
achiziţionat acţiuni
reprezentând 20% din capitalul
social al S.C. SOV INVEST
S.A.)�.

Se reformulează textul:
Anexa
Actele juridice indicate la art.14
Pct.4.
�Contract de cesiune de acţiuni
autentificat sub nr.756 din 21
iunie 1999, prin care CEC a
achiziţionat acţiuni reprezentând
20% din capitalul social al S.C.
SOV INVEST S.A.�.

Referirea la Biroul
Notarial nu-şi are
relevanţă în textul
unei legi.
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În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

1. Capitol 1
Art. 1
"Prezenta lege stabileşte
cadrul juridic pentru
acordarea de ajutoare
financiare investitorilor la
Fondul Naţional de
Investiţii, unele măsuri
pentru recuperarea de
către aceştia a sumelor
investite la acest fond,
precum şi pentru
reglementarea unor
raporturi între Casa de
Economii şi Consemnaţiuni
C.E.C. S.A. şi Oficiul
pentru Recuperarea
Creanţelor Bancare."

Prezenta lege stabileşte
cadrul juridic pentru
despăgubirea persoanelor
fizice care au subscris
unităţi de fond la Fondul
Naţional de Investiţii.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. - Investitorii n-au
nevoie de ajutorare şi nu
sunt persoane
defavorizate, trebuie să se
respecte prevederile
contractuale în care sunt
părţi;
- Nu este nevoie de o lege
pentru reglementarea
raporturilor dintre C.E.C.
şi Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare deoarece
competenţa acestui oficiu
este stabilită prin actul de
înfiinţare, pe de o parte,
iar pe de altă parte
raporturile civile dintre
cele două instituţii se
stabilesc prin contracte
civile sinalagmatice.
2. Nu se poate accepta
termenul de despăgubire
deoarece instanţele sunt
cele care hotărăsc, iar
acordarea de ajutoare se
face numai prin lege.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

2. Capitolul 2
Art. 2
"(1) Persoanele fizice care
au investit la Fondul
Naţional de Investiţii,
beneficiază de ajutor
financiar, în cuantumul şi
în condiţiile prevăzute de
prezenta lege.

Se elimină.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Prin modificarea art. 1,
aceste texte au rămas fără
obiect. Investitorii F.N.I.
sunt părţi contractuale
păgubite, ei au nevoie de
recuperarea sumelor
investite, nu de ajutoare.

2. Nu se poate accepta
termenul de despăgubire
deoarece instanţele sunt
cele care hotărăsc, iar
acordarea de ajutoare se
face numai prin lege.



9

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

3. Capitolul 2
Art. 3
"(1) Beneficiază de un
ajutor financiar de până la
10.000.000 lei persoanele
fizice care îndeplinesc
cumulativ următoarele
condiţii:
a) au investit în unităţi de
fond la Fondul Naţional de
Investiţii şi nu au efectuat
nici o răscumpărare de
unităţi de fond;
b) au un venit net lunar pe
membru de familie, în luna
depunerii cererii pentru
acordarea ajutorului, de
până la 1.000.000 lei;
(2) În sensul prezentei legi,
prin termenul de familie se
înţelege soţul, soţia şi copiii
minori aflaţi în întreţinerea
acestora. Se asimilează
termenului de familie şi
persoana singură care copii
în întreţinere.
(3) În cazul în care suma
care a fost investită este
mai mică decât ajutorul
financiar prevăzut la alin.
(1), ajutorul care se acordă
persoanei în cauză se
reduce până la limita sumei
investite."

Se elimină.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Prin modificarea art. 1,
aceste texte au rămas fără
obiect. Investitorii F.N.I.
sunt părţi contractuale
păgubite, ei au nevoie de
recuperarea sumelor
investite, nu de ajutoare.

2. Nu se poate accepta
termenul de despăgubire
deoarece instanţele sunt
cele care hotărăsc, iar
acordarea de ajutoare se
face numai prin lege.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

4. Capitolul 2
Art. 4
"(1) Plata ajutorului
financiar prevăzut la art. 2
se face de către Oficiul
pentru Recuperarea
Creanţelor Bancare pe
baza cererii persoanei
îndreptăţite, a declaraţiei
autentice pe propria
răspundere a acesteia
referitoare la îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la art.
3 şi a carnetului de
investitor.
(2) Cererea de acordare a
ajutorului financiar
prevăzut de prezenta lege
se depune în termen de
maxim 30 de zile de la data
intrării în vigoare a
hotărârii Guvernului prin
care se aprobă normele
metodologice de aplicare a
prezentei legi, sub
sancţiunea decăderii.
(3) Depunerea cererilor
pentru acordarea
ajutorului financiar şi plata
sumelor datorate cu acest
titlu se fac prin intermediul
băncii prin care Oficiul
pentru Recuperarea
Creanţelor Bancare îşi
derulează operaţiunile
financiare.
(4) Plata sumelor cu titlu
de ajutor financiar se face
în ordinea înregistrării
cererilor, în limita soldului
disponibil al fondului

Se elimină.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Prin modificarea art. 1,
aceste texte au rămas fără
obiect. Investitorii F.N.I.
sunt părţi contractuale
păgubite, ei au nevoie de
recuperarea sumelor
investite, nu de ajutoare.

2. Nu se poate accepta
termenul de despăgubire
deoarece instanţele sunt
cele care hotărăsc, iar
acordarea de ajutoare se
face numai prin lege.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

pentru ajutor financiar al
investitorilor la Fondul
Naţional de Investiţii."

5. Capitolul 2
Art. 5
"Sumele cu titlu de ajutor
financiar încasate
necuvenit se recuperează
de la persoana în cauză, în
condiţiile legii."

Se elimină

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Prin modificarea art. 1,
aceste texte au rămas fără
obiect. Investitorii F.N.I.
sunt părţi contractuale
păgubite, ei au nevoie de
recuperarea sumelor
investite, nu de ajutoare.

2. Nu se poate accepta
termenul de despăgubire
deoarece instanţele sunt
cele care hotărăsc, iar
acordarea de ajutoare se
face numai prin lege.

6. Capitolul 3
"Fondul pentru ajutor
financiar al investitorilor la
Fondul Naţional de
Investiţii."

Se elimină.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Legea reglementează
despăgubirea persoanelor
care au subscris unităţi de
fond la F.N.I. şi nu
acordarea unor ajutoare
persoanelor la nevoie.

2. Nu se poate accepta
termenul de despăgubire
deoarece instanţele sunt
cele care hotărăsc, iar
acordarea de ajutoare se
face numai prin lege.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

7. Art. 6
"În scopul acordării
ajutoarelor financiare
prevăzute la art. 2 se
constituie fondul pentru
ajutor financiar al
investitorilor la Fondul
Naţional de Investiţii, care
se administrează şi se
utilizează în conformitate
cu prevederile prezentei
legi de către Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare."

Se elimină.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Legea reglementează
despăgubirea persoanelor
care au subscris unităţi de
fond la F.N.I. şi nu
acordarea unor ajutoare
persoanelor la nevoie.

2. Nu se poate accepta
termenul de despăgubire
deoarece instanţele sunt
cele care hotărăsc, iar
acordarea de ajutoare se
face numai prin lege.

8. Art. 7
"Fondul prevăzut la art. 6
se constituie din
următoarele surse:
a) contribuţia societăţilor
comerciale cu capital
integral de stat, din fondul
propriu de rezervă al
acestora, în cuantumul care
se aprobă prin hotărâre a
Guvernului;
b) dobânzi încasate pentru
plasamentele financiare, pe
termen scurt, din prezenta
lege, efectuate din
disponibilul fondului;
c) vărsăminte, donaţii,
făcute de persoane fizice
sau juridice, precum şi alte
surse, în condiţiile legii."

Se elimină.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Legea reglementează
despăgubirea persoanelor
care au subscris unităţi de
fond la F.N.I. şi nu
acordarea unor ajutoare
persoanelor la nevoie.

2. Nu se poate accepta
termenul de despăgubire
deoarece instanţele sunt
cele care hotărăsc, iar
acordarea de ajutoare se
face numai prin lege.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

9. Art. 8
"După plata ajutorului
financiar prevăzut de
prezenta lege, efectuarea şi
deducerea cheltuielilor de
administrare, soldul
fondului pentru ajutor
financiar al investitorilor la
Fondul Naţional de
Investiţii se varsă la
trezoreria statului, într-un
cont special deschis cu
această destinaţie pe seama
Ministerului  Finanţelor
Publice şi se utilizează
pentru răscumpărarea
titlurilor de stat, în vederea
diminuării datoriei publice
interne."

Se elimină

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Legea reglementează
despăgubirea persoanelor
care au subscris unităţi de
fond la F.N.I. şi nu
acordarea unor ajutoare
persoanelor la nevoie.

2. Nu se poate accepta
termenul de despăgubire
deoarece instanţele sunt
cele care hotărăsc, iar
acordarea de ajutoare se
face numai prin lege.

10. Capitolul 4
"Măsuri pentru recuperarea
sumelor investite la Fondul
Naţional de Investiţii"

Devine Capitolul 2

Autor:
Grupul Parlamentar PRM
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

11. Art. 9 (1)
"(1) În termen de 10 zile de
la data intrării în vigoare a
prezentei legi, consiliul de
încredere al Fondului
Naţional de Investiţii, cu
acordul Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare, asigură
încheierea unui contract
pentru efectuarea unui audit
complet al activităţii
fondului. Raportul de audit
include, fără a se limita la
acestea, calcularea
activelor totale şi a
obligaţiilor, precum şi o
evaluare generală a
situaţiei financiare a
fondului."

Raportul de audit include,
printre altele, calcularea
activelor totale şi a
obligaţiilor, precum şi a
valorilor de subscriere la
unităţile de fond, indexate
cu rata inflaţiei.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Interesează din
perspectiva legii nu numai
situaţia fondului de
investiţii ci şi întocmirea
unei situaţii exhaustive
cuprinzând valoarea de
subscriere a unităţilor de
fond şi actualizarea
acesteia cu indicele de
inflaţie pentru a putea
beneficia fiecare investitor
de o justă despăgubire,
potrivit contractului.

2. Raportul de audit poate
include şi alte obiective
cerute de cel care solicită
auditarea.

12. Art. 9 (2)
"(2) Adunarea generală a
investitorilor la Fondul
Naţional de Investiţii
decide, conform legii, cu
privire la continuarea
activităţii fondului,
transformarea în fond de
investiţii, cu capital de risc,
într-una din formulele
prevăzute de lege, sau
lichidarea fondului."

Se elimină

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Legea nu-şi propune
reorganizarea fondului ci
despăgubirea persoanelor
fizice care au subscris la
fond.

2. Prin proiectul de lege
trebuie să se ia o decizie
cu privire la soarta
fondului.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

13. Art. 10
"In cazul în care consiliul
de încredere al Fondului
Naţional de Investiţii nu-şi
îndeplineşte obligaţiile
prevăzute la art. 9, acestea
se aduc la îndeplinire de
către Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare."

Se elimină.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Rămas fără obiect ca
urmare a eliminării art. 9
alin. (2).

2. În vederea stabilirii
unei entităţi care să aducă
la îndeplinire sarcinile ce
revin.

14. Art. 11
"Cheltuielile pentru
efectuarea auditului prevăzut
la alin. (1) al art. 9, pentru
consultarea investitorilor şi,
după caz, pentru finalizarea
procedurilor de transformare
în fond cu capital de risc se
avansează de către Oficiul
pentru Recuperarea
Creanţelor Bancare, din
fondul prevăzut la art. 6,
urmând a fi recuperate din
activele fondului sau din
sumele obţinute prin
lichidarea activelor
acestuia, dacă investitorii
hotărăsc lichidarea."

"Cheltuielile pentru
efectuarea auditului
prevăzut la alin. (1) al art.
9, pentru consultarea
investitorilor şi, după caz,
pentru finalizarea
procedurilor de
transformare în fond cu
capital de risc se avansează
de către C.E.C. S.A."

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. C.E.C-ul trebuie să
suporte toate cheltuielile
pentru stabilirea situaţiei
exacte a fondului şi a
valorii actualizate a
despăgubirilor, în temeiul
contractului de
fidejusiune.

2. Pentru a da posibilitatea
demarării activităţilor
necesare întrucât
procedurile sunt blocate
ca urmare procesului ce se
află pe rolul instanţei.

15. Art. 12
"După finalizarea
procedurilor de
transformare a Fondului
Naţional de Investiţii,
reprezentanţii acestuia
sunt în drept să solicite
instanţelor judecătoreşti
competente ridicarea
sechestrului asupra
activelor fondului."

Se elimină.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Legea nu se ocupă de
reorganizarea fondului de
investiţii .

2. Prevederile sunt
necesare pentru a se da
posibilitatea desfăşării
activităţilor ce se impun.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

16. Art. 15
"Procedura de transforma
a Fondului Naţional de
Investiţii în fond cu capital
de risc, precum şi
organizarea şi funcţionarea
acestuia se stabilesc prin
regulament al Comisia
Naţională a Valorilor
Mobiliare."

Se elimină.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Legea nu se ocupă de
reorganizarea fondului de
investiţii .

2. S-a acceptat varianta
Guvernului cu modificări
şi completări (vezi
amendamente admise).
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

17. Art. 16
"(1) Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare preia fără plată
toate drepturile şi
obligaţiile Casei de
Economii şi Consemnaţiuni
C.E.C. S.A., rezultate din
actele juridice încheiate de
aceasta cu Fondul Naţional
de Investiţii şi / sau S.C.
SOVINVEST S.A.,
prevăzute în anexa la
prezenta lege.
(2) Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare se subrogă în toate
drepturile şi obligaţiile
procesuale ale Casei de
Economii şi Consemnaţiuni
C.E.C. S.A. şi dobândeşte
calitatea procesuală pe care
Casa de Economii şi
Consemnaţiuni  C.E.C.
S.A. o are la data intrării în
vigoare a prezentei legi în
toate procesele şi cererile
aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti, indiferent
dacă este vorba de faza de
judecată sau de executare
silită."

Se elimină.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Legea nu poate
reglementa raporturile
juridice dintre C.E.C S.A.
şi Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare, acestea se
stabilesc prin contracte
civile în limita
competenţelor stabilite
prin legile de înfiinţare şi
funcţionare ale acestora.

2. Prevederile sunt
necesare pentru
deblocarea situaţiei având
în vedere că C.E.C. este
parte în proces care se află
pe rolul instanţelor.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

18. Art. 17
"Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare efectuează toate
demersurile legale în
vederea conservării şi
realizării drepturilor de
creanţă rezultate din actele
juridice prevăzute la art.
16."

Se elimină

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Legea nu poate
reglementa raporturile
juridice dintre C.E.C S.A.
şi Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare, acestea se
stabilesc prin contracte
civile în limita
competenţelor stabilite
prin legile de înfiinţare şi
funcţionare ale acestora.
2. Nu se poate accepta
termenul de despăgubire
deoarece instanţele sunt
cele care hotărăsc, iar
acordarea de ajutoare se
face numai prin lege.

19. Art. 18
"(1) Creanţele Oficiului
pentru Recuperarea
Creanţelor Bancare
decurgând din actele
juridice prevăzute la art.
16 se realizează potrivit
legii speciale privind
valorificarea şi executarea
silită a creanţelor bancare
neperformante.
(2) Orice titlu constatator
al creanţei Oficiului de
Recuperarea Creanţelor
Bancare, precum şi orice
act încheiat de acesta
pentru realizarea
creanţelor preluate potrivit
art. 16 constituie titlu
executoriu, fără a fi
necesară investirea cu
formulă executorie."

Se elimină.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Legea nu poate
reglementa raporturile
juridice dintre C.E.C S.A.
şi Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare, acestea se
stabilesc prin contracte
civile în limita
competenţelor stabilite
prin legile de înfiinţare şi
funcţionare ale acestora.

2. Nu se poate accepta
termenul de despăgubire
deoarece instanţele sunt
cele care hotărăsc, iar
acordarea de ajutoare se
face numai prin lege.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

20. Art. 19
"Sumele obţinute din
realizarea creanţelor
prevăzute la art. 16, după
deducerea cheltuielilor
efectuate în conformitate
cu prevederile legale în
vigoare, sunt utilizate
pentru răscumpărarea
titlurilor de stat în vederea
diminuării datoriei publice
interne."

Se elimină.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Legea nu poate
reglementa raporturile
juridice dintre C.E.C S.A.
şi Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare, acestea se
stabilesc prin contracte
civile în limita
competenţelor stabilite
prin legile de înfiinţare şi
funcţionare ale acestora.

2. Nu se poate accepta
termenul de despăgubire
deoarece instanţele sunt
cele care hotărăsc, iar
acordarea de ajutoare se
face numai prin lege.

21. Art. 20
"Acţiunile în justiţie,
indiferent de natura lor,
precum şi căile de atac
exercitate de Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare în legătură cu
actele juridice preluate în
temeiul art. 16 din prezenta
lege, sunt scutite de taxe
judiciare de timbru, timbru
judiciar şi orice alte taxe."

Se elimină.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. Legea nu poate
reglementa raporturile
juridice dintre C.E.C S.A.
şi Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare, acestea se
stabilesc prin contracte
civile în limita
competenţelor stabilite
prin legile de înfiinţare şi
funcţionare ale acestora.

2. Nu se poate accepta
termenul de despăgubire
deoarece instanţele sunt
cele care hotărăsc, iar
acordarea de ajutoare se
face numai prin lege.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

22. Capitolul 6
"Dispoziţii finale" "Măsuri pentru

despăgubirea persoanelor
fizice care au subscris
unităţi de fond la F.N.I."

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

2. Legea nu
reglementează
despăgubirea,
amendamentul este fără
obiect.

23. Art. 21
"Predarea - primirea
documentelor care atestă
drepturile şi obligaţiile
prevăzute la art. 16 se face
în termen de 5 zile de la
intrarea în vigoare a
prezentei legi, prin
protocol încheiat între
Casa de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. S.A.
şi Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor
Bancare."

(1) Persoanele fizice care au
subscris unităţi de fond la
Fondul Naţional de Investiţii
se despăgubesc cu sumele
reprezentând valorile de
subscriere ale unităţilor de
fond.
(2) Statul se subrogă
persoanelor despăgubite.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. În baza contractului de
fidejusiune, C.E.C.-ul
garantează despăgubirea
persoanelor fizice care au
subscris unităţi de fond la
F.N.I. Pentru simplificarea
procedurii despăgubirii
acestora, se instituie un
sistem unic bazat pe
titlurile de stat. Emiterea,
distribuirea şi circulaţia
titlurilor de stat urmează
să fie stabilite printr-un
regulament.
2. Legea nu
reglementează
despăgubirea,
amendamentul este fără
obiect
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

24. Art. 22
"În aplicarea prevederilor
prezentei legi, în termen de
30 de zile de la publicarea
acesteia, Ministerul
Finanţelor Publice şi
Ministerul Justiţiei
elaborează norme
metodologice care se
aprobă prin hotărâre a
Guvernului."

Despăgubirea se face prin
acordarea de titluri de stat.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. În baza contractului de
fidejusiune, C.E.C.-ul
garantează despăgubirea
persoanelor fizice care au
subscris unităţi de fond la
F.N.I. Pentru simplificarea
procedurii despăgubirii
acestora, se instituie un
sistem unic bazat pe
titlurile de stat. Emiterea,
distribuirea şi circulaţia
titlurilor de stat urmează
să

fie stabilite printr-un
regulament.

2. Legea nu reglementează
despăgubirea,
amendamentul este fără
obiect.

25. Art. 23
Anexa face parte
integrantă din prezenta
lege.

Sunt exceptate de la
aplicarea prevederilor art.
21 şi 22, subscrierile
efectuate după data de 1
iulie 1999, dacă s-au folosit
sumele rezultate din
răscumpărarea unităţilor
de fond emise de F.N.I.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. În baza contractului de
fidejusiune, C.E.C.-ul
garantează despăgubirea
persoanelor fizice care au
subscris unităţi de fond la
F.N.I. Pentru simplificarea
procedurii despăgubirii
acestora, se instituie un
sistem unic bazat pe
titlurile de stat. Emiterea,
distribuirea şi circulaţia
titlurilor de stat urmează
să fie stabilite printr-un
regulament.
2. Legea nu reglementează
despăgubirea,
amendamentul este fără
obiect.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text respins de comisie

   1. Motivaţia susţinerii
2. Motivaţia respingerii

26. Art. 24 nou In termen de 30 de zile de
la publicarea legii în
Monitorul Oficial,
Ministerul Finanţelor
Publice va elabora
Regulamentul pentru
emiterea, distribuirea şi
circulaţia titlurilor de stat
prevăzute la art. 22 şi
instrucţiunile de aplicare a
legii şi a regulamentului.

Autor:
Grupul Parlamentar PRM

1. În baza contractului de
fidejusiune, C.E.C.-ul
garantează despăgubirea
persoanelor fizice care au
subscris unităţi de fond la
F.N.I. Pentru simplificarea
procedurii despăgubirii
acestora, se instituie un
sistem unic bazat pe
titlurile de stat. Emiterea,
distribuirea şi circulaţia
titlurilor de stat urmează
să fie stabilite printr-un
regulament.

2. Legea nu reglementează
despăgubirea,
amendamentul este fără
obiect

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

Experţi parlamentari:
Bărdiţă Mariana
Măţan Ofelia
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