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Deoarece marea majoritate a membrilor Comisiei sunt la primul mandat, biroul
Comisiei a considerat necesar să analizeze cu atenţie situaţia proiectelor de Lege aferente
legislaturii 1996-2000 şi care îşi continuă procedura în legislatura parlamentară 2000-2004
precum şi pe cele primite în cursul zilei de 8 ianuarie 2001.

Din totalul de 25 de proiecte de Lege, un raport de activitate – cu care Comisia
noastră a fost sesizată pentru avizare în fond şi un proiect de Lege – cu care Comisia noastră a
fost sesizată pentru avizare simplă, a decis ca în această sesiune extraordinară să fie dezbătute
trei, stabilind următoarea ordine de zi:

 1. Dezbaterea spre avizare în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Democrate Coreene privind
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998.

             2. Dezbaterea spre avizare în fond a 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.
                     3. Dezbaterea spre avizare în fond a 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.

          4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Deasemenea biroul Comisiei a hotărât ca aparatul tehnic să multiplice
documentele necesare, iar membrii Comisiei să le analizeze, urmând ca în data de 10.01.2001
să fie dezbătute în cadrul plenului Comisiei.

Au fost întocmite şi transmise invitaţii către Ministerul de Finanţe şi Banca
Naţională a României pentru ca reprezentanţi ai acestora să susţină proiectele de Lege
menţionate.

Preşedintele Comisiei a prezentat, în calitate de iniţiator, proiectul de Lege
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Democrate
Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la
23 ianuarie 1998, înscris la punctul nr. 1 pe ordinea de zi, arătând că prin semnarea acestui
Acord s-a creat cadrul juridic bilateral pentru încurajarea investiţiilor fiecărei ţări pe teritoriul
celeilalte ţări de către persoane fizice sau juridice.
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Acordul semnat cuprinde clauze uzuale întâlnite şi la alte proiecte de Acord-
cadru încheiate de Guvernul României cu alte ţări, şi corespunde practicii internaţionale în
domeniu.

De asemenea a prezentat principalele prevederi cuprinse în Acordul semnat.
Prezentarea succintă, dar clară şi cuprinzătoare a făcut să nu existe discuţii pe

marginea proiectului de Lege.
Supus la vot proiectul de lege a fost avizat favorabil, în unanimitate, în forma

adoptată de Senat, urmând a se întocmi Raportul şi a se înainta Biroului Permanent spre a fi
supus dezbaterii Plenului Camerei Deputaţilor.

 
La punctul 2 al ordinei de zi a fost dezbătut proiectul 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.

Domnul Preşedinte Dan Radu Ruşanu a prezentat motivele care au necesitat
apariţia unui act normativ şi anume îndreptarea unei erori reprezentând “debitele şi alte valori
de recuperat” prevăzută la pct. 2 din anexa nr. 2, unde în locul sumei de 2.118.991,23 USD s-a
trecut suma de 7.916.731,23 USD.

Domnul deputat Gheorghe Marin a propus – fiind vorba de îndreptarea unei
erori şi de intrarea în legalitate, să se adopte proiectul de Lege în forma prezentată.

Cu unanimitate de voturi proiectul a fost avizat favorabil, în forma prezentată,
urmând a se întocmi Raportul şi a se înainta Biroului Permanent spre a fi supus dezbaterii
Plenului Camerei Deputaţilor.

          Dezbaterile au continuat cu punctul 3 al ordinei de zi privind 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.

Pentru operativitate tot domnul Preşedinte al Comisiei a prezentat motivele
care au condus la necesitatea apariţiei unui act normativ care să reglementeze situaţia
patrimonială a Băncii Comerciale Române S.A. şi modul de reglementare.

Domnul deputat Napoleon Pop a propus amendamente la art. 4 alin. 2 şi la art.
5 pe care le-a argumentat astfel încât reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi ai Băncii
Naţionale a României şi le-au însuşit.

Fiecare amendament în parte şi întregul proiect de Lege s-au supus la vot şi au
fost adoptate în unanimitate.

La punctul 4 al ordinei de zi domnul Preşedinte al Comisiei a precizat că:
a) Dacă vom primi avize, de la comisiile sesizate pentru avizare simplă, până la

sfârşitul săptămânii s-ar putea să mai aibă loc o şedinţă de Comisie, în cursul săptămânii
viitoare, în care să se dezbată trei proiecte de Lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă
nr. 296/2000, 297/2000 şi 299/2000 emise de actualul Guvern.

b) Pentru viitor să luăm în dezbatere în primul rând proiectele de Lege curente
(pentru promovarea ordonanţelor de urgenţă nou promovate) şi în măsura în care timpul
permite să se dezbată şi proiectele vechi (rămase din vechea legislatură).

c) Să se respecte ora de începere a lucrărilor Comisiei.
d) Dacă pentru susţinerea proiectelor de Lege nu se va prezenta ministrul de

resort, sau înlocuitorul de drept al acestuia, dezbaterile vor fi amânate.
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Din totalul de 31 deputaţi membrii ai Comisiei au absentat: Cazan Gheorghe
Romeo Leonard, Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola – grup parlamentar PDSR.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
  Iuliu Vida

      Experţi parlamentari:
         Ştefan Condeescu
         Alina Hodivoianu
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