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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
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înlocuieşte raportul 
înaintat cu nr. 
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RAPORT 
 
 
 
 
 
 
 

In urma examinării proiectului 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. în şedinţa din 03 noiembrie 1999, s-a propus ca acesta să 
fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următorul amendament şi cu menţiunea că prevederile 
acesteia au fost modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/1999: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Art. 1 alin. (1) 
“(1)Se autorizează Agenţia de 
Valorificare a Activelor 
Bancare să preia active bancare 
supuse valorificării de la  Banca 
Română de Comerţ Exterior 
(Bancorex) - S.A. în limita 
unui plafon de 3.500 miliarde 
lei. Activele bancare supuse 
valorificării vor fi preluate în 
condiţiile prevăzute la art. 8 şi 
12 din  Ordonanţa de urgenţă a  

Se modifică textul astfel: 
“(1)Se autorizează Agenţia de 
Valorificare a Activelor Bancare 
să preia active bancare supuse 
valorificării de la  Banca 
Română de Comerţ Exterior 
(Bancorex) - S.A. în sumă de 
1667,856 miliarde lei. Activele 
bancare supuse valorificării vor 
fi preluate în condiţiile prevăzute 
la art. 8 şi 12 din  Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 51/1998  

Pentru precizarea 
exactă a sumelor în 
limita cărora s-au 
emis titluri de stat. 

    

asupra proiectului 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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 Guvernului nr. 51/1998 privind 
unele măsuri premergătoare 
privatizării băncilor, modificată 
şi completată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
64/1999.” 
 

privind unele măsuri 
premergătoare privatizării 
băncilor, modificată şi 
completată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
64/1999.” 
 
Autori:  
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Constantin Teculescu, 

Grupul Parlamentar PDSR. 
 

 

 
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 

Constantin Teculescu  
 

SECRETAR 

 
 
 
 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 
Măţan Ofelia 

 


