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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din  ziua  de  27 octombrie 1999 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 27 octombrie 1999 sunt prezenţi 25 

deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următori invitaţi: 
- domnul Rădulescu Eugen  - director B.N.R.; 
- doamna Palade Maria  - şef serviciu 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor 
agricoli pentru grâul de panificaţie livrat din recolta anului 1999, 
destinat consumului intern.(PL405) 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
150/1999 pentru modificarea articolului 14 din Ordonanţei de 
urgenţă nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale.(PL406) 

 
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 

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) 

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  
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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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 149/1999 

privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de 
panificaţie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern.(PL405) 

Comisia, cu majoritate de voturi a elaborarea unui aviz în forma 
prezentată. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 150/1999 
pentru modificarea articolului 14 din Ordonanţei de urgenţă nr. 88/1997 
privind privatizarea societăţilor comerciale.(PL406) 

Comisia, cu majoritate de voturi a elaborarea unui aviz în forma 
prezentată. 
 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


