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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din ziua de 03 noiembrie 1999 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 03 noiembrie 1999 sunt prezenţi 24 

deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următori invitaţi: 
- doamna Aura Gereanu  - dir. M. Fin.; 
- domnul Eugen Rădulescu  - dir. B.N.R. 
 
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 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 
2. 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) 
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 
S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca 
Comercială Română S.A.(PL297) 
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4. 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  

 
II. AVIZE 

 
5. 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) 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 29/1999 privind măsuri legate de trecerea la anul 
2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice 
microprogramate.(PL382) 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 35/1999 privind alocarea unei sume Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea nor acţiuni 
destinate sărbătoririi în România a Anului internaţional al 
vârstnicilor.(PL384) 
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 
privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 
12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea 
notarială.(PL383) 
9. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi 
serviciilor care se execută sau se pretează în ţară în cadrul 
activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin 
lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc 
cu avizul Oficiului Concurenţei.(PL298) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 

1. 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 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport cu amendamente. 
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2. 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) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport cu amendamente. 

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 S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială 
Română S.A.(PL297) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport cu amendamente. 

4. 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  

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport cu amendamente. 
 

II. AVIZE 
 

5. 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) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui aviz cu amendamente. 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 29/1999 privind măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice 
şi a sistemelor electronice microprogramate.(PL382) 

Comisia,  cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 35/1999 privind alocarea unei sume Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 
pentru finanţarea nor acţiuni destinate sărbătoririi în România a Anului 
internaţional al vârstnicilor.(PL384) 

Comisia,  cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de 
timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru 
activitatea notarială.(PL383) 

Comisia,  cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 
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9. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 7/1998 
privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se execută sau se pretează 
în ţară în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin 
lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul 
Oficiului Concurenţei.(PL298) 

Comisia,  cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma 
adoptată de Guvern. 
 
 
 
 

 
Dan Constantinescu 

 
PREŞEDINTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


