
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIII/I/11/10.01.2001

R  A  P  O  R  T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru

 reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române S.A. în litigiile izvorâte din activitatea
desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex S.A. până la data radierii

acesteia din registrul comerţului

Comisia a fost sesizată în fond, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române S.A. în litigiile
izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex S.A. până la data radierii acesteia din registrul
comerţului, cu adresa nr. 361/05.09.2000., lege ordinară.

In urma examinării proiectului mai sus enunţat în şedinţa din 10.01.2001, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare
cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse şi admise de Comisie
Autori

Motivaţie

0 1 2 3
1. Titlu

Ordonanţa de urgenţă pentru reglementarea
situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale
Române S.A. în litigiile izvorâte din activitatea
desfăşurată de Banca Română de Comerţ
Exterior Bancorex S.A. până la data radierii
acesteia din registrul comerţului.

Text nemodificat.
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2. Art. 1 – Sumele care fac obiectul litigiilor aflate

pe rolul instanţelor judecătoreşti în care este
parte Banca Comercială Română S.A., în calitate
de pârât, litigii izvorâte din activitatea
desfăşurată de Banca Română de Comerţ
Exterior – Bancorex S.A. până la data radierii
acesteia din registrul comerţului,  vor fi garantate
irevocabil şi necondiţionat în numele şi contul
statului, în favoarea Băncii Comerciale Române
S.A.
                Garanţiile prevăzute în alineatul
precedent vor fi emise în baza hotărârii
guvernului dată în aplicarea prezentei ordonanţe
de urgenţă.

Text nemodificat.

3. Art.2- In cazul în care prin hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă se
stabileşte un cuantum al pretenţiilor mai mare
decât valoarea garantată, diferenţa se acoperă de
Ministerul Finanţelor din fondurile constituite
pentru plata despăbugirilor.

Text nemodificat.

4. Art.3- Scrisorile de garanţie se emit pentru
fiecare litigiu în parte, conform hotărârii
guvernului, cu data intrării în vigoare a acesteia.

Text nemodificat.

5. Art.4- Banca Comercială Română S.A. este
obligată ca, de îndată, să comunice Ministerului
Finanţelor toate hotărârile judecătoreşti rămase
definitive şi irevocabile în aceste litigii, în
vederea aducerii la îndeplinire a prezentei
ordonanţe de urgenţă.

Text nemodificat.
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6.
               In cazul în care Banca Comercială
Română S.A. nu va cădea în pretenţii, este
obligată să comunice de îndată Ministerului
Finanţelor valoarea pretenţiilor respinse, valoare
care va sta la baza anulării corespunzătoare a
scrisorilor de garanţie emise în acest scop.

Alin. 2 al art. 4 se modifică şi va avea următorul conţinut:
                In cazul în care Banca Comercială Română S.A.
va fi exonerată, parţial sau total, prin hotărâri
judecătoreşti definitive şi irevocabile de obligaţia de
plată în aceste litigii, aceasta este obligată să comunice
de îndată Ministerului Finanţelor valoarea pretenţiilor
respinse, valoare care va sta la baza anulării
corespunzătoare a scrisorilor de garanţie emise în acest
scop.

Autor: deputat Napoleon Pop

Formulare mai cuprinzătoare,
acoperind şi ipoteza
restrângerii de către instanţă
a pretenţiilor reclamantei. In
formularea iniţiatorului
instanţa ar fi respins întreaga
obligaţie de plată.

7.

Art. 5 - Banca Comercială Română S.A. poartă
întreaga răspundere cu privire la realitatea şi
corectitudinea datelor şi sumelor ce vor fi
cuprinse în hotărârea guvernului dată în aplicarea
prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5 se va modifica şi va avea următorul conţinut:
Art. 5 - Banca Comercială Română S.A. poartă întreaga
răspundere cu privire la realitatea şi corectitudinea datelor
şi sumelor communicate pentru a fi cuprinse în
hotărârea guvernului prevăzută la art. 1 alin. 2 din
prezenta ordonanţă de urgenţă.

Autor: deputat Napoleon Pop

Precizare necesară, deoarece
Banca Comercială Română
S.A. nu poate fi
răspunzătoare pentru un act
al Guvernului, ci pentru
exactitatea şi corectitudinea
datelor communicate
Guvernului.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

                     SECRETAR,
    Iuliu Vida

      Experţi parlamentari:
        Ştefan Condeescu
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       Alina Hodivoianu

 C ă t r e,
 BIROUL PERMANENT AL
 CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca

Română de Comerţ Exterior Bancorex S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului  trimis Comisiei, pentru examinare în fond, în

procedură de urgenţă, cu adresa nr. 361/05.09.2000.

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
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