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     BIROULUI  PERMANENT   

                                                                  AL 

    CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 311/2015 privind 

schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, 

retransmis Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi                           

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, în vederea unei noi examinări în fond, cu adresa                              

nr. PL-x 543/2021 din 2 februarie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/414/2021 din                                        

7 februarie 2022, respectiv nr. 4c-2/56, Camera Deputaţilor fiind                                    

Cameră decizională.  

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE                                                                     PREŞEDINTE    
 

Costel Neculai DUNAVA                                           Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

maria.bondar
Conf cu Originalul
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                                                                 RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

                                                                                                   asupra  

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea  

Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                                     

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea           

Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, retransmis celor 

două Comisii, în vederea unei noi examinări în fond, cu adresa nr. PL-x 543/2021 din 2 februarie 2022, înregistrată                                            

sub nr. 4c-1/414/2021 din 7 februarie 2022, respectiv nr. 4c-2/56. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 25 octombrie 2021. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 754 din 21 septembrie 2021, a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi 

propuneri. 

Ministerul Finanțelor, prin adresa nr. 67140 din 28 ianuarie 2022, a transmis celor două Comisii punctul de vedere al              

Băncii Naționale a României nr. V/1/236 din 27 ianuarie 2022 și punctul de vedere al Fondului de garantare a depozitelor bancare 

nr. III/60 din 7 ianuarie 2022, cu privire la raportul comun al celor două Comisii asupra inițiativei legislative menționate mai sus. 
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 311/2015 privind 

schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.  

Modificările se referă la resursele financiare ale FGDB, extinderea ariei depozitelor acoperite ce beneficiază de protecție 

peste plafonul standard de acoperire, alinierea regimului aplicabil depozitelor pentru care se aplică un nivel al garantării peste 

plafonul standard de acoperire la recomandările Comisiei Europene și la practica celorlalte scheme de garantare a depozitelor.  

De asemenea, se urmărește clarificarea unor dispoziții ale Legii nr. 311/2015, modificarea dispozițiilor privind desemnarea 

membrilor Comitetului director al FGDB pentru alinierea la principiile de bună guvernanță.  

Conform prevederilor inițiativei legislative se consideră că este necesară asigurarea cadrului legal necesar funcționării FGDB 

în eventualitatea în care resursele de finanțare a cheltuielilor de funcționare sunt insuficiente sau au fost epuizate, respectiv, 

asigurarea condițiilor care să permită, în termenul de 5 zile prevăzut de lege, pe de o parte, Guvernului emiterea de garanții și pe de 

altă parte, MF să lanseze împrumuturi de stat, instituirea posibilității ca FGDB să poată solicita în completare un împrumut în valută 

din vărsăminte din privatizare în valută precum și reglementarea elementelor legate de garantarea de către stat, în procent de 100% 

a împrumuturilor cu caracter preventiv, indicarea modalității prin care MF pune la dispoziția FGDB sumele 

împrumutate/subîmprumutate, modificări legate de plata contribuțiilor instituțiilor de credit și modificări legate de plata 

compensației.  

În conformitate cu prevederile art. 62, art. 64, art. 54 alin. (3) teza I și ale art. 131 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două Comisii au examinat iniţiativa legislativă în ședințe 

separate și au întocmit raportul iniţial  nr. PL-x 543/2021 din 15 decembrie 2021, prin care au supus plenului Camerei Deputaţilor, 

spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare 

a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare,cu un amendament admis și un amendament respins. 

În şedinţa din data de 2 februarie 2022, Camera Deputaţilor a hotărât retrimiterea inițiativei legislative menționate mai sus 

celor două Comisii sesizate în fond, în vederea examinării și depunerii unui nou raport comun, conform înțelegerii                         

Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. 

 În conformitate cu dispozițiile art. 62, art. 64, art. 54 alin. (3) teza I și ale art. 131 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două Comisii au reexaminat iniţiativa legislativă în şedinţe 

separate. Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au reexaminat proiectul de lege în ședința cu prezență fizică și online                                              

din data de 2 februarie 2022, iar membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au reexaminat iniţiativa 

legislativă menţionată mai sus şi documentele care o însoţesc în şedinţa din 8 februarie 2022, desfășurată atât la sediul 

Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru alți membri.                     

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, membrii acesteia și-au înregistrat prezența conform listei de prezență.                      

Din numărul total de 18 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au participat la dezbateri 17 deputaţi. 
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La lucrările celor două Comisii au participat, în calitate de invitați, doamna Boni Florinela Cucu, director general  al                     

Direcţiei Generale pregătire ECOFIN, asistență comunitară și relații financiare internaționale în cadrul Ministerului Finanțelor, 

doamna Mirela Dima, director al Direcției de Reglementare și Autorizare din cadrul Băncii Naționale a României și domnul                        

Petre Tulin, director general în cadrul Fondului de garantare a depozitelor bancare.     

În urma reeexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât,                                                        

cu majoritate de voturi, să întocmească prezentul raport comun suplimentar, prin care să supună plenului Camerei Deputaţilor, 

spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare 

a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare,  în forma adoptată de Senat. Amendamentele respinse sunt redate 

în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport comun suplimentar. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

                PREŞEDINTE                                                                                                                                      PREŞEDINTE    
 

        Costel Neculai DUNAVA                                                                                                                    Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

                                                                                                                                                     

 

 

                SECRETAR                                                                                                                                            SECRETAR 
 

         Bogdan-Alin STOICA                                                                               Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

 

 

  
                    Şef serviciu                                                                                                                                                                                 Şef serviciu 

         Lidia-Graziella Segărceanu                                                                                                                                                                Giorgiana Ene 

                                                                                                                                                                                                             Consilier parlamentar 

                 Valentina Rotaru 
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ANEXĂ 

 

AMENDAMENTE RESPINSE:  

 

 
Nr. 

crt. 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autor amendament) 

Motivarea 

1. Argumente pentru 

susţinere 

2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră decizională 

1. 5. La articolul 98 alineatul (2), litera c) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

b) politica de remunerare a salariaţilor, inclusiv 

indemnizaţia membrilor Comitetului director; 

 

(text Legea 311/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

,,c) bugetul de venituri şi cheltuieli, întocmit 

distinct pentru fiecare dintre activităţile 

prevăzute la art. 92 alin. (1) şi (2). Pentru 

activităţile prevăzute la art. 92 alin. (3) se va avea 

în vedere exclusiv acoperirea costurilor de la 

instituțiile de credit la care Fondul deţine aceste 

calităţi.”  

5. La articolul 98 alineatul (2), literele b) 

și c) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

b)  politica de remunerare a salariaţilor, dar 

nu și la nivelul salariilor individuale, 

responsabilitate ce este atributul 

Comitetului director, inclusiv 

indemnizaţia membrilor Comitetului 

director. Suplimentar indemnizației, 

membrii Comitetului director beneficiază 

și de alte drepturi acordate salariaților 

potrivit contractului colectiv de muncă;” 

 
    Autor: deputat Merka Adrian Miroslav 

 
c) Nemodificat. 

1. Stabilirea nivelului salariilor 

individuale ar trebui să fie 

atributul Comitetului director. 

2. Prin vot, membrii celor două 

Comisii au hotărât să respingă 

prezentul amendament. 

 

Camera Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autor amendament) 

Motivarea 

1. Argumente pentru 

susţinere 

2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră decizională 

2.  

 

 

 

 

Art. 98 

……………… 

s) cota de constituire a fondului anual de 

participare la profit a salariaţilor, membrilor 

Comitetului director şi a membrilor Consiliului 

de supraveghere, ce nu poate depăşi 1% din 

profitul net aferent perioadei; 

 

(text Legea 311/2015) 

 

La articolul I, după punctul 8 se introduce 

un nou punct, punctul 81, care va avea 

următorul cuprins:  

 

„81. La art 98, alin (2), litera s) se modifică 

şi va avea următorul cuprins:  

  

s) cota de constituire a fondului anual de 

participare la profit a salariaţilor și  

membrilor Comitetului director, ce nu poate 

depăşi 1% din profitul net aferent perioadei; 

 
Autor: deputat Merka Adrian Miroslav 

 

 1. Legea este 

neconstituțională deoarece în 

OG 39/1996 doar salariații și 

conducerea executivă care 

lucrează zilnic primesc 

participare la profit. Acest 

aspect este prevăzut și de 

principiul guvernanței 

corporative. 

2. Prin vot, membrii celor două 

Comisii au hotărât să respingă 

prezentul amendament. 

 

 

 

 

Camera Deputaţilor 

 

 

 


