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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din ziua de 20 octombrie 1999 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 1999 sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind 

absenţi motivat 3, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următori invitaţi: 
- domnul Mihai Bogza  - vicepreşedinte B.N.R.; 
- domnul Eugen Rădulescu  - director B.N.R.; 
- doamna Maria Palade  - idem. 
 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Dan Constantinescu, 

preşedintele comisiei. 
 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
127/1998 privind măsuri pentru oprirea subcapitalizării, prin 
rectificarea bilanţului contabil pe anul 1997 la Banca Română de 
Comerţ Exterior – S.A.(Bancorex). (PL340/98) 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 62/1999 privind unele măsuri de restructurare 
financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex 
S.A.(PL176) în procedură de urgenţă 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
63/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de 
restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior BANCOREX 
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S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca 
Comercială Română S.A.(PL297) 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 89/1999 privind unele măsuri de restructurare 
financiară a Bâncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - 
S.A.(PL239) în procedură de urgenţă 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 115/1999 privind unele măsuri de restructurare 
financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior BANCOREX 
S.A.(PL273) procedură de urgenţă 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare 
financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (BANCOREX) 
S.A.(PL277) în procedură de urgenţă 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 126/1999 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului 
de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior Bancorex 
S.A. modificată şi completată prin OG 63/1999.(PL338) în 
procedură de urgenţă  
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
38/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 67/1998, a Ordonanţei de urgenţă nr. 89/1999 şi a 
Ordonanţei de urgenţă nr. 115/1999.(PL286) 

 
II. AVIZE 

 
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii 
Române de Comerţ Exterior-BANCOREX, S.A. în vederea 
privatizării.(PL450) în procedură de urgenţă 
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/1999 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind 
restructurarea Băncii Române de Comerţ Exterior – 
BANCOREX S.A. în vederea privatizării.(PL121) 
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a 
Băncii Române de Comerţ Exterior BANCOREX - S.A. şi 
fuzionarea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială 
Română S.A.(PL287) 

 
Şedinţa a fost deschisă de domnul deputat Dan Constantinescu – 

Preşedintele comisiei – care a salutat prezenţa reprezentanţilor Băncii  Naţionale a 
României invitaţi să participe la dezbaterea actelor legislative aflate pe ordinea de zi. 
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Înainte de a se trece la dezbaterea actelor normative aflate pe ordinea de zi 
domnul deputat Nicolae Popa, independent, a interpelat reprezentanţii Băncii  
Naţionale a României în legătură cu situaţiile solicitate în şedinţa anterioară de către 
comisie domnului Dănilă, administratorul special al Bancorex şi care nu au fost încă 
primite. 

Domnul Mihai Bogza – vicepreşedintele Băncii  Naţionale a României – 
precizează  faptul că nu cunoaşte motivul pentru care domnul Dănilă nu a dat curs 
solicitărilor membrilor Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, dar se angajează să ia 
măsuri în acest sens. 

În continuare domnul deputat Ana Gheorghe, Grupul Parlamentar PDSR, 
contestă faptul că la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind 
restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior – BANCOREX, S.A. 
în vederea privatizării şi la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/1999 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare a elaborat rapoarte în care era 
menţionat faptul că s-a primit avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, deşi 
avizele nu au fost trimise, deoarece comisia nu dezbătu-se iniţiativele respective. 

Domnul deputat Constantin Teculescu, Grupul Parlamentar PDSR, este în 
asentimentul celor expuse de domnul deputat Ana Gheorghe şi face menţiunea că în 
urma discuţiilor cu domnul deputat Vida Iuliu – Preşedintele Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare – acesta s-a angajat ca în momentul dezbaterii 
acestor acte normative în Plenul camerei să rectifice această eroare. 

De asemenea, domnul deputat Constantin Teculescu a solicitat Plenului 
comisiei dacă este cazul a se dezbate actele normative înscrise pe ordinea de zi fără a 
avea situaţiile menţionate de domnul deputat Nicolae Popa. 

Domnul deputat Dan Constantinescu – Preşedintele comisiei – a propus, iar 
comisia a aprobat, în unanimitate, să fie discutate doar actele normative care nu au 
tangenţă cu aceste situaţii. 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 127/1998 

privind măsuri pentru oprirea subcapitalizării, prin rectificarea bilanţului contabil pe 
anul 1997 la Banca Română de Comerţ Exterior – S.A.(Bancorex). (PL340/98) 

În legătură cu acest act normativ domnul deputat Constantin Teculescu a 
solicitat reprezentanţilor B.N.R. unele precizări cum ar fi: 

- dacă bilanţul iniţial, întocmit de BANCOREX S.A. pentru activitatea 
anului 1997 a fost avizat de către Comisia de cenzori, auditori şi aprobat 
de AGA? 

- dacă acesta a fost înaintat la Banca Naţională a României şi Ministerul 
Finanţelor  în vederea aprobării? 

- dacă există raportul auditorilor externi la acest bilanţ şi dacă există acest 
raport elaborat de Coopers &  Lybrand, acesta să fie înaintat şi comisiei; 

- dacă Raportul întocmit de Coopers &  Lybrand nu a exprimat situaţia 
reală a băncii, ce a întreprins B.N.R. împotriva acestuia? 
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- Datorită faptului că bilanţul iniţial arată un profit, înseamnă că banca a 
virat Ministerului Finanţelor un profit; în situaţia în care bilanţul 
respectiv consemnează o pierdere atunci Ministerul Finanţelor trebuia să 
restituie băncii sumele necuvenite încasate drept impozit pe profit; care 
este situaţia? 

Reprezentanţii B.N.R. au arătat, punctual, şi au clarificat problemele 
ridicate de domnul deputat Constantin Teculescu. 

Domnul deputat Ana Gheorghe a precizat că ordonanţa respectivă a avut 
motivaţia să dea şi un cadru legal depăşirii de termen a depunerii bilanţului contabil.   

Supus la vot, cu majoritate de voturi, comisia a hotărât elaborarea unui 
raport în forma adoptată de Senat. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ 
Exterior-BANCOREX, S.A. în vederea privatizării.(PL450) în procedură de 
urgenţă 

Domnul preşedinte Dan Constantinescu a precizat că acest act normativ a 
fost repartizat spre analiză în vederea întocmirii raportului Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare care deja a întocmit raport. 

Comisia, cu majoritate de voturi a hotărât elaborarea unui aviz  în forma 
prezentată cu observaţia că avizul este dat în condiţiile în care ordonanţa a fost 
modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/1999 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind 
restructurarea Băncii Române de Comerţ Exterior – BANCOREX S.A. în vederea 
privatizării şi Ordonanţa Guvernului nr. 38/1999 privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr. 67/1998, a Ordonanţei de urgenţă nr. 89/1999 şi a 
Ordonanţei de urgenţă nr. 115/1999. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea Băncii Române de Comerţ Exterior 
– BANCOREX S.A. în vederea privatizării.(PL121) 

În urma discuţiilor, comisia, cu majoritate de voturi a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma prezentată cu menţiunea că prevederile acesteia au fost 
modificate şi completate prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/1999 privind modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 67/1998, a Ordonanţei de urgenţă nr. 
89/1999 şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 115/1999. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de 
Comerţ Exterior - Bancorex S.A.(PL176) în procedură de urgenţă 

La această ordonanţă domnul deputat Constantin Teculescu a solicitat 
reprezentanţilor B.N.R. precizări în legătură cu sumele pentru care s-au emis titluri de 
stat. De asemenea a ridicat problema procentului de 7% a dobânzii la titlurile emise. 

După ce reprezentanţii B.N.R. au clarificat aspectele sesizate, comisia, cu 
majoritate de voturi a hotărât elaborarea unui raport în forma prezentată. 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Bâncii Române de 
Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.(PL239) în procedură de urgenţă 
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În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de 
Comerţ Exterior BANCOREX S.A.(PL273) procedură de urgenţă 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1999 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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.(PL297) - FOND 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de 
Comerţ Exterior (BANCOREX) S.A.(PL277) în procedură de urgenţă - FOND 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 126/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de 
Comerţ Exterior Bancorex S.A. modificată şi completată prin OG 
63/1999.(PL338) în procedură de urgenţă - FOND 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

38/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 67/1998, a 
Ordonanţei de urgenţă nr. 89/1999 şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 
115/1999.(PL286) - FOND 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 

privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ 
Exterior BANCOREX - S.A. şi fuzionarea prin absorbire a acestei bănci cu Banca 
Comercială Română S.A.(PL287) - AVIZ 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 
 


