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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului 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. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu 
Banca Comercială Română - S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 
63/1999 cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. 338 
din 16 septembrie 1999. 
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PREŞEDINTE 
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Parlamentul  României 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti    08.11.1999 
Nr. 665 

 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 

 
 
 
In urma examinării proiectului 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. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată 
şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999 în şedinţa din 03 noiembrie 1999, s-a 
propus ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Punctul 3 Litera e) a articolului 
5 va avea următorul cuprins: 
“e) Banca Comercială Română 
- S.A.  va prelua din cadrul 
personalului Băncii Române de 
Comerţ Exterior - Bancorex -
S.A. un număr de cel mult 500 
de salariaţi, pe care îi va 
încadra în structurile sale din 
centrală şi din unităţile 
teritoriale şi care vor fi 
consideraţi transferaţi în 
interesul serviciului, urmând 
ca, până la data fuziunii, Banca  

Se modifică textul astfel: 
 
“e) Banca Comercială Română - 
S.A.  va prelua din cadrul 
personalului Băncii Române de 
Comerţ Exterior - Bancorex -
S.A. un număr de cel mult 500 
de salariaţi, pe care îi va încadra 
în structurile sale din centrală şi 
din unităţile teritoriale şi care 
vor fi consideraţi transferaţi în 
interesul serviciului, urmând ca, 
până la data fuziunii, Banca 
Română de  

Textul iniţial este 
discriminatoriu. 
 
Nu constituie 
obiectul unei legi 
modul, criteriile, 
condiţiile pe care ar 
trebui să le 
îndeplinească 
angajaţii unor 
societăţi 
comerciale. 

asupra proiectului 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. şi 

fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - 
S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
 Română de Comerţ Exterior –

Bancorex -  S.A. să 
disponibilizeze restul de 
personal  în condiţiile art. 21 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 98/1999; nu vor 
fi preluate persoanele care, în 
perioada 1990 – 1999, au 
deţinut funcţii de preşedinte, 
vicepreşedinte, director 
general, director, şef serviciu, 
şef birou sau funcţii asimilate 
acestora în structurile Băncii 
Române de Comerţ Exterior 
– Bancorex  - S.A. din 
centrală şi din unităţile sale 
teritoriale, cu excepţia 
persoanelor prevăzute în 
anexa care face parte 
integrantă din prezenta 
ordonanţă; funcţiile şi 
drepturile salariale ale 
personalului preluat vor fi 
stabilite de Banca Comercială 
Română - S.A., potrivit 
necesităţilor şi reglementărilor 
sale.” 
 

Comerţ Exterior –Bancorex -  
S.A. să disponibilizeze restul de 
personal  în condiţiile art. 21 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 98/1999; funcţiile 
şi drepturile salariale ale 
personalului preluat vor fi 
stabilite de Banca Comercială 
Română - S.A., potrivit 
necesităţilor şi reglementărilor 
sale.” 
 
Autor: 
- deputat Constantin 

Teculescu, Grupul 
Parlamentar PDSR. 

 

Nu se pot stabili 
prin lege eventualii 
vinovaţi, aceasta 
fiind atribuţia 
instanţei. 

2. Punctul 10 Articolul 16 alin. 
(1) va avea următorul cuprins: 
“(1) Pierderea din evidenţa 
contabilă a Băncii Române de 
Comerţ Exterior - Bancorex -
S.A., rămasă după efectuarea 
operaţiunilor prevăzute la art. 
10 şi 15, va fi preluată în 
bilanţul contabil de fuziune 
întocmit de Banca Comercială 
Română - S.A. în contul Alte 
creanţe privind bugetul statului 
şi va fi acoperită cu titluri de  

Se modifică textul astfel: 
 
“(1) Pierderea din evidenţa 
contabilă a Băncii Române de 
Comerţ Exterior - Bancorex -
S.A., rămasă după efectuarea 
operaţiunilor prevăzute la art. 10 
şi 15, va fi preluată în bilanţul 
contabil de fuziune întocmit de 
Banca Comercială Română - 
S.A. în contul Alte creanţe 
privind bugetul statului şi va fi 
acoperită cu titluri de stat, în  
sumă de 

Pentru precizarea 
exactă a sumelor 
pentru care s-au 
emis titluri de stat. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
 stat, în limita sumei de 3.000 

miliarde lei, emise în favoarea 
Băncii Comerciale Române - 
S.A., cu data de 10 septembrie 
1999. Titlurile de stat vor fi 
negociabile, vor purta o 
dobândă a cărei rată va fi egală 
cu rata medie lunară a 
dobânzilor active practicate de 
bănci în relaţiile cu clienţii 
nebancari, cu termen de 
scadenţă la 2 ani.” 

2.357,86 miliarde lei, emise în 
favoarea Băncii Comerciale 
Române - S.A., cu data de 10 
septembrie 1999. Titlurile de stat 
vor fi negociabile, vor purta o 
dobândă a cărei rată va fi egală 
cu rata medie lunară a 
dobânzilor active practicate de 
bănci în relaţiile cu clienţii 
nebancari, cu termen de scadenţă 
la 2 ani.” 
 
Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
- deputat Constantin 

Teculescu, Grupul 
Parlamentar PDSR. 

 

 

3. ANEXĂ 
LISTA 

cuprinzând personalul cu 
funcţii de conducere sau care a 
deţinut funcţii de conducere în 

Banca Româna de Comerţ 
Exterior – Bancorex - S.A., 

care se preia de Banca 
Comercială Română - S.A. prin 
transfer în interesul serviciului 
potrivit Ordonanţei Guvernului 

nr. 39/1999, modificată şi 
completată prin Ordonanţa 

Guvernului nr. 63/1999 
 

 
Se propune eliminarea anexei. 
 
Autor: 
- deputat Constantin 

Teculescu, Grupul 
Parlamentar PDSR. 

 

Corelare cu 
amendamentul 
propus la nr. crt. 1 
din prezentul raport.
 
Lipsesc criteriile 
care au stat la baza 
alegerii persoanelor 
menţionate în 
anexă, în special că 
se încalcă 
prevederile 
prezentei legi 
(art.1). 

 
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor  ordinare. 
 

Dan Constantinescu 
PREŞEDINTE 

 

Constantin Teculescu 
SECRETAR 

 
 
Experţi parlamentari: 
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Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 
Măţan Ofelia 


