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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,   04.05.2011 
Nr. 57 

 
 
 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea majorării capitalului  
deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre 

 
 
 
 
Cu adresa nr. PLx.70 din 2 martie 2011, Biroul Permanent conform art. 95 

şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură de 
urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
cu proiectul de Lege pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la 
Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a analizat actul normativ în şedinţa 
din data de 22.03.2011 şi a transmis Plenului Camerei Deputaţilor raportul cu nr. 
22/57 din 23.03.2011. 

În şedinţa din data de 12 aprilie a.c., Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 
retrimiterea la comisie a prezentului proiect de lege în vederea reexaminării şi 
depunerii unui raport suplimentar. 

Ulterior, Comisia a fost sesizată de către Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor cu adresa nr. PLx 70 din 13 aprilie 2011. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 31 deputaţi din 
totalul de 33 membri ai comisiei. 

Raportul suplimentar al comisiei a fost votat în unanimitate de către 
deputaţii prezenţi la dezbateri. 

În luna mai 2008, Guvernul României a aprobat Memorandum-ul cu tema 
„Aprobarea majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi 
Dezvoltare a Mării Negre” (BCDMN), apreciind că este necesară participarea 
României la majorarea capitalului social al BCDMN şi la redistribuirea acţiunilor 
nealocate, prin achiziţionarea unui număr mai mare de acţiuni, în vederea egalării, 
dacă va fi posibil, a cotei deţinute în prezent de marii acţionari (Federaţia Rusă, 
Turcia, Republica Elenă), din următoarele considerente: 
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- creşterea prestigiului României atât în zona Mării Negre, cât şi pe plan 
internaţional, prin întărirea poziţiei sale ca acţionar într-o bancă regională de 
dezvoltare care are rezultate deosebite, comparativ cu capitalul deţinut şi calitatea 
acţionarilor; 

- contracararea influenţei sau chiar a blocajelor datorate unora dintre marii 
acţionari; 

- revenirea la un sistem democratic de adoptare a deciziilor majore, prin 
spargerea majorităţii simple pe care o deţin cei trei mai acţionari (Federaţia Rusă, 
Turcia, Republica Elenă); 

- posibilitatea modificării mecanismului de rotaţie la poziţiile de conducere 
în bancă, inclusiv eventual acces la poziţia de Preşedinte, care este rezervată marilor 
acţionari; 

- influenţa pozitivă asupra activităţii şi recunoaşterii BCDMN, având în 
vedere statutul României de membru UE. 

Conform prezentului act normativ se aprobă majorarea capitalului deţinut 
de România, în calitate de membru fondator la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a 
Mării Negre, cu 145.000 de acţiuni în valoare totală de 145 milioane DST. 

În şedinţa din data de 03.05.2011, Comisia a luat în dezbatere proiectul de 
Lege pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru 
Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre împreună cu anexele prezentate ulterior în baza 
solicitării Guvernului transmisă cu adresa nr. 507950/2011 şi propune supunerea spre 
dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu 
amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Eugenia Maria Barna 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 

          
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu 
Consilier parlamentar 
Gica Roşu 
 

Consilier parlamentar 
Mariana Bărdiţă 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa        



 3

ANEXĂ 
 

 
Amendamente admise 

 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
1. Titlul legii: 

LEGE 
pentru aprobarea majorării capitalului 

deţinut de România la Banca pentru 
Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre 

Nemodificat  

2. Art. 1. – Se aprobă majorarea capitalului 
deţinut de România, în calitate de membru 
fondator la Banca pentru Comerţ şi 
Dezvoltare a Mării Negre, cu 145.000 de 
acţiuni în valoare totală de 145 milioane DST 
şi modalităţile de plată a acesteia, conform 
Rezoluţiei nr. 99 din 5 octombrie 2008 a 
Consiliului Guvernatorilor Băncii pentru 
Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre privind 
subscripţia la majorarea capitalului autorizat 
al Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării 
Negre şi Scrisorii Preşedintelui Băncii pentru 
Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre din data 
de 23 februarie 2009 prevăzute în anexele nr. 
1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
lege. 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
3. Art. 2. – Subscripţia la capitalul autorizat 

majorat se compune din capitalul subscris şi 
vărsat în proporţie de 30%, respectiv 43.500 
de acţiuni în valoare totală de 43,5 milioane 
DST şi din capital nevărsat în proporţie de 
70%, respectiv 101.500 de acţiuni în valoare 
totală de 101,5 milioane DST. 

Nemodificat  

4.  
 
Art. 3. – Echivalentul în lei a 43,5 milioane 
DST, reprezentând capitalul subscris şi vărsat 
în proporţie de 30% prevăzut la art. 2, se 
cuprinde în legea bugetului de stat sau după 
caz, în legile de rectificare bugetară, în 
bugetul Ministerului Finanţelor Publice, 
astfel: echivalentul în lei a 14,5 milioane DST 
în anul 2010, iar echivalentul în lei a 
diferenţei de 29,0 milioane DST în opt rate 
anuale egale de câte 3,625 milioane DST în 
perioada 2011 – 2018. 

Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 3. – Echivalentul în lei a 43,5 milioane 
DST, reprezentând capitalul subscris şi vărsat 
în proporţie de 30% prevăzut la art. 2, se 
cuprinde în legea bugetului de stat sau după 
caz, în legile de rectificare bugetară, în 
bugetul Ministerului Finanţelor Publice, 
astfel: echivalentul în lei a 14,5 milioane DST 
în anul 2011, iar echivalentul în lei a 
diferenţei de 29,0 milioane DST în opt rate 
anuale egale de câte 3,625 milioane DST în 
perioada 2011 – 2018. 

Se propune includerea în 
bugetul de stat pe anul 2011 a 
obligaţiei de plată referitoare la 
tranşa care ar fi trebuit plătită în 
anul 2010. 
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