
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIII/I/10/10.01.2001

R  A  P  O  R  T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa
Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a
Băncii Române de Comerţ Exterior BANCOREX S.A. şi fuziunea prin
absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română – S.A.,

lege ordinară.

           In urma analizării proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea anexei

nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de

restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior BANCOREX S.A. şi

fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română – S.A.

în şedinţa din 10.01.2001, Comisia a hotărât ca proiectul de Lege să fie supus

spre dezbatere şi adoptare în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
  Iuliu Vida

      Experţi parlamentari:
         Ştefan Condeescu
         Alina Hodivoianu



2

C ă t r e,
 BIROUL PERMANENT AL
 CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2000

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1999 privind

finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior

BANCOREX S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca

Comercială Română – S.A. trimis Comisiei, pentru examinare în fond, în

procedură de urgenţă, cu adresa nr. 347/05.09.2000.

La întocmirea Raportului, Comisia a avut în vedere şi avizele

primite de următoarele comisii:

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

PREŞEDINTE,

Dan Radu Ruşanu



3



4


	R  A  P  O  R  T
	asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Române de Comert Exterior BANCOREX S.
	lege ordinara.
	In urma analizarii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Române de Comert Exterior
	Dan Radu Rusanu
	CAMEREI DEPUTATILOR

