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PROCES – VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 iunie 2003

La lucrările comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 iunie 2003 sunt prezenţi 24
deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- domnul Mugur Isărescu - Banca Naţională a României;
- domnul Emil Ghizari - Banca Naţională a României;
- domnul Cristian Popa - Banca Naţională a României;
- domnul Mihai Bogza - Banca Naţională a României;
- domnul Teodor Buftea - Banca Naţională a României;
- domnul Nicolae Cinteză - Banca Naţională a României;
- domnul Enache Jiru - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Petre Grama - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Cristina Checheriţă - Ministerul Finanţelor Publice.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi:

I. FOND

1. Raportul de activitate al Băncii Naţionale a României pe anul
2000.PLR7/2001
2. Raportul de activitate al Băncii Naţionale a României pe anul
2001.PL7R/2002
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3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la
Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar
Internaţional din 31 octombrie 2001, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi pentru ratificarea
Memorandumului suplimentar de politici economice şi financiare
şi a Memorandumului tehnic de înţelegere suplimentar, convenite
la Bucureşti şi Washington, prin Scrisoarea părţii române din 9
aprilie 2003 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al
Fondului Monetar Internaţional din 25 aprilie 2003.PL.360/2003
4. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.
87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.PL604/2002/2003

II. AVIZE

5. Propunere legislativă privind producerea şi valorificarea
legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră. PL.144/2003
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.3
din Legea nr.61/1993 privind alocaţiile de stat pentru copii.
PL.597/2002
7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
Înţelegere între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională
pentru Migraţie privind cooperarea în domeniul repatrierii
voluntare umanitare asistate, semnat la Bucureşti, la 28 iunie
2002.PL377/2003

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Raportul de activitate al Băncii Naţionale a României pe anul
2000.PLR7/2001

2. Raportul de activitate al Băncii Naţionale a României pe anul
2001.PL7R/2002

Punctele 1 şi 2 ale ordinei de zi au fost dezbătute împreună cu Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci a Senatului.

La discutarea lor au participat, ca invitaţi, domnul Mugur Isărescu –
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, domnul Emil Ghizari – Prim-
viceguvernator al Băncii Naţionale a României, domnii Cristian Popa şi Mihai Bogza
– Viceguvernatori ai Băncii Naţionale a României, domnii Teodor Buftea şi Nicolae
Cinteză – directori din cadrul Banca Naţională a României.

În deschiderea şedinţei, domnul Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii
Naţionale a României a prezentat următoarea expunere cu privire la activitatea Băncii
Naţionale a României din anii 2000 şi 2001:

“Anul 2000 a fost un an de traumă, o perioadă de ajustări şi recesiune, cu
o inflaţie ridicată. Scopul a fost scăderea ratei inflaţiei de la 55% la 27%. Obiectivul
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nu a fost atins, rata finală a inflaţiei (din decembrie până în decembrie) a fost de
40,7%. S-a înregistrat o tendinţă de creştere economică anul 2000 a fost primul an în
care s-a înregistrat o creştere economică, aceasta fiind de 2,1%). Cursul de schimb
nu a mai înregistrat fluctuaţii majore. Deficitul de cont curent s-a menţinut sub 4%,
lucru pozitiv întrucât dacă depăşea 5% creditorii internaţionali intrau în panică. A
reînceput creşterea rezervei. România a reuşit să iasă pe pieţele de capital. Politica
monetară a avut următoarele obiective: controlul datoriei publice, creşterea
lichidităţilor, mărirea rezervei valutare, creşterea exporturilor, administrarea unor
situaţii de criză (de exemplu cazul FNI). Obiectivele anului 2000 au fost conflictuale.
Nu a existat obiectivul folosirii ancorei cursului de schimb. Ancora a fost controlul
lichidităţilor. În domeniul autorizării şi supravegherii s-au întreprins următoarele: s-
a retras autorizaţia de funcţionare a Băncii COLUMNA, a fost încheiată procedura
de lichidare a Băncii Dacia Felix, în februarie a început procedura de faliment a
Băncii Internaţionale a Religiilor, s-a încercat scoaterea din perioada de criză a
Băncii Turco – Române, cu ajutorul Guvernului Turciei.

În anul 2000 s-au făcut primii paşi pentru crearea cadrului legislativ
bancar din România, în conformitate cu sistemul bancar din Uniunea Europeană:
Regulamentul nr. 2/2000, O.G. 97/2000, O.G. 272/2000, Normele B.N.R. nr. 4/2000.

S-a introdus sistemul uniform de rating bancar şi de avertizare timpurie, în
vederea semnalizării eventualelor probleme care pot apărea în privinţa solvabilităţii
băncilor din sistemul bancar românesc.

Banca Naţională a coordonat şi autorizat mai multe acţiuni de preluare a
acquis-ului comunitar (în anul 2004 sistemul bancar românesc va corespunde în
totalitate normelor U.E.).

S-a înfiinţat “Transfondul”, în vederea implicării băncilor comerciale în
modernizarea sistemului de plăţi.

În anul 2001 s-a înregistrat o creştere economică de peste 5%. Dezinflaţia
a fost evidentă, rata inflaţiei a corespuns celei prevăzute de programul elaborat de
B.N.R. şi Guvernul României. A început procesul de remonetizare. S-a înregistrat o
uşoară deteriorare a contului curent (s-a menţinut totuşi sub 6%). A avut loc o
creştere a creditului neguvernamental de peste 4 ori. S-a reluat creşterea creditului
guvernamental ceea ce, pe termen lung, poate determina creşterea inflaţiei şi a
deficitului de cont curent. Piaţa valutară a fost lăsată să funcţioneze mai liber (au
existat mai puţine intervenţii ale B.N.R.).

Întrucât deprecierea leului şi aprecierea cursului au fost mai mici decât
rata inflaţiei, s-a înregistrat o convergenţă reală între România şi Uniunea
Europeană. În 2001 s-a înregistrat o creştere a rezervei internaţionale, ceea ce
aduce credibilitate ţării.

În anul 2001 s-a redus rolul instrumentelor administrative. Rezerva
minimă obligatorie a băncilor comerciale s-a redus cu 25 – 27%.

În privinţa competenţelor de supraveghere, reglementare şi autorizare: s-a
autorizat funcţionarea organizaţiilor cooperatiste de credit, s-a continuat asanarea
sistemului bancar, s-a găsit o soluţie pentru funcţionarea Eurom Bank (fosta bancă
Dacia Felix), s-a instituit o monitorizare specială a Băncii Unirea şi apoi s-a realizat
o schimbare de acţionari, a fost începută procedura de lichidare a Băncii Turco –
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Române. Prin emisiunea de numerar din anul 2001 Banca Naţională a României şi-a
propus realizarea unui produs bancar mai durabil şi mai curat.”

Domnul deputat Aurel Gubandru, Grupul Parlamentar PSD, doreşte să i se
răspundă la următoarea întrebare: “Domnule Guvernator, un fost coleg al
dumneavoastră de la B.N.R. a afirmat că marele merit al B.N.R. este reducerea
inflaţiei. În expunerea dumneavoastră aţi arătat că B.N.R. n-ar fi putut să reducă
inflaţia decât împreună cu Guvernul şi Parlamentul. La cât aţi evalua, procentual,
contribuţia B.N.R. şi a celorlalte instituţii.”

Domnul Mugur Isărescu: “Cadrul legislativ creat de Parlament este extrem
de important. Trebuie să existe o armonizare a cadrului legislativ astfel încât cele 4
instituţii (B.N.R., Guvernul României, Camera Deputaţilor şi Senatul) să poată
conlucra pentru ţinerea sub control a inflaţiei. Procentual, aş  aprecia că fiecare din
cele 4 instituţii a contribuit cu 25% pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Politica
fiscală, politica monetară, politica salarială şi politicile structurale au contribuit
împreună la reducerea inflaţiei.

Domnul deputat Vasile Bleotu, Grupul Parlamentar PSD: “În expunerea
dumneavoastră aţi precizat că există un deficit al contului curent şi al balanţei de plăţi
externe. Ce veţi face în privinţa scurgerii de valută din economia noastră?”

Domnul Mugur Isărescu: “Agenţii economici trebuie controlaţi în interior,
dacă vor fi controlaţi nu vor putea duce valuta în exterior.”

Domnul deputat Daniel Ionescu, Grupul Parlamentar PRM: “Aveţi
cunoştinţă de un raport realizat de Direcţia de supraveghere şi control al B.N.R. la
Casa de Economii şi Consemnaţiuni, finalizat în martie 2003?”

Domnul Mugur Isărescu: “Controlul a fost efectuat, iar rezultatele au fost
expuse în raportul Comisiei de Cenzori.”

Domnul deputat Daniel Ionescu: “Cât şi cum a suportat Banca Naţională a
României din pierderile Băncii Agricole? Problemele pe care le-a avut Banca Turco –
Română au avut efecte negative asupra B.N.R.?”

Domnul Mugur Isărescu: “Falimentul BTR nu a avut efecte negative asupra
B.N.R.. B.N.R. nu a acordat credite BTR. Cu banca Agricolă B.N.R. a avut nişte
costuri, dar dacă BTR s-ar fi închis, costurile ar fi fost şi mai mari.”

Domnul deputat Florin Georgescu, Grupul Parlamentar PSD: “Când faceţi
referiri la performanţele economice vă referiţi la creşterea economică, reducerea
inflaţiei, deficit de cont curent mai mic. Deficitul de aproximativ 5,9% denotă lipsa
de încredere a investitorilor. Sunt ţări care în 2001 au avut un deficit de cont curent
mai mare decât al României (Cehia, Cipru, Letonia, Polonia). De unde acest procent
de 5% în România?”

Domnul Mugur Isărescu: “Ştiţi că încrederea se pierde într-o noapte şi se
recâştigă într-o perioadă de timp foarte lungă.”

Domnul deputat Florin Georgescu: “Cei ce trebuie să ne acorde încredere
nu observă diferenţa dintre regimul dinainte de 1990 şi cel de acum? De cât timp au
nevoie pentru a uita?”

Domnul Mugur Isărescu: “Încă nu suntem sustenabili. Mai este nevoie de
câţiva ani pentru ale recâştiga încrederea.”
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În încheierea şedinţei, comisiile, reunite, au constatat că în anul 2000, în
ciuda eforturilor depuse de Banca Naţională a României, nu au fost atinse în totalitate
obiectivele fundamentale în domeniile politicii financiare, valutare şi bancare.

În anul 2001 activitatea Băncii Naţionale a României s-a îmbunătăţit
substanţial, a crescut eficienţa depistării preventive a creanţelor activităţii băncilor
din sistemul bancar, s-a reuşit în mare măsură reorganizarea B.N.R. şi a sucursalelor
sale.  Banca Naţională a României a desfăşurat o politică monetară şi valutară în
conformitate cu necesităţile economiei româneşti aferente anului 2001. A elaborat
norme metodologice care au condus la îmbunătăţirea efectivă a activităţii bancare din
România, contribuind astfel la consolidarea sistemului bancar românesc.

În urma dezbaterilor, Comisiile pentru buget finanţe şi bănci ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, cu unanimitate de voturi, au hotărât avizarea favorabilă a
rapoartelor de activitate ale Băncii Naţionale a României pe anii 2000 şi 2001.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre
România şi Fondul Monetar Internaţional din 31 octombrie 2001, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de
politici economice şi financiare şi a Memorandumului tehnic de înţelegere
suplimentar, convenite la Bucureşti şi Washington, prin Scrisoarea părţii române din
9 aprilie 2003 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar
Internaţional din 25 aprilie 2003.PL.360/2003

În perioada octombrie 2002 – februarie 2003, reprezentanţii Guvernului şi
ai Băncii Naţionale a României au purtat discuţii cu reprezentanţii Fondului Monetar
Internaţional, în contextul celei de a treia analize a Aranjamentului Stand-by.

În acest scop, Guvernul şi, respectiv, Banca Naţională a României pentru
capitolul Politică monetară şi aspecte bancare, au negociat pe parcursul lunii
februarie a.c. un nou Memorandum Suplimentar de Politici Economice şi Financiare
(MSPEF-2), care actualizează şi completează de politică economică pentru anul 2003
şi cuprinde măsuri destinate să consolideze progresul înregistrat în stabilizarea
macroeconomică şi să accelereze reformele structurale.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea  unui raport în forma prezentată.

4. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 87/1994
pentru combaterea evaziunii fiscale.PL604/2002/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat.

II. AVIZE

5. Propunere legislativă privind producerea şi valorificarea legumelor,
florilor şi plantelor ornamentale de seră. PL.144/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea  unui aviz de respingere.

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea
nr.61/1993 privind alocaţiile de stat pentru copii. PL.597/2002
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea  unui aviz de respingere.

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între
Guvernul României şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind cooperarea
în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat la Bucureşti, la 28 iunie
2002.PL377/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Titirişcă Gabriela


	PROCES – VERBAL
	I. FOND
	II. AVIZE
	I. FOND
	II. AVIZE

