
Parlamentul  României 
 

 
 
 
 

 
Comisia pentru buget,  

finanţe şi bănci 
 Bucureşti  08.11.1999 

Nr.  588 
 
 

AVIZ 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cu adresa nr. 287 din 23 august 1999, Biroul Permanent, conform art. 86 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare Comisia pentru 
Buget, Finanţe şi Bănci cu 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 fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. 

In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea 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. 
în şedinţa din 03 noiembrie 1999, s-a propus ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare 
cu următorul amendament: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Art. 16 
“Pierderea din evidenţa 
contabilă a Băncii Române de 
Comerţ Exterior - Bancorex -
S.A., rămasă după efectuarea 
operaţiunilor prevăzute la art. 
10 şi 15 din prezenta 
ordonanţă, va  fi acoperită cu 
titluri de stat, în limita sumei 
de 2.500 miliarde lei. Titlurile 
de stat  

Se modifică textul astfel: 
- “Pierderea din evidenţa 

contabilă a Băncii Române de 
Comerţ Exterior - Bancorex -
S.A., rămasă după efectuarea 
operaţiunilor prevăzute la art. 
10 şi 15 din prezenta 
ordonanţă, va fi acoperită cu 
titluri de stat, în sumă de 
2.357,86 miliarde lei.  

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

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
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. 
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 vor fi emise cu data fuziunii în 

favoarea Băncii Comerciale 
Române - S.A.” 

Titlurile de stat vor fi emise cu 
data fuziunii în favoarea Băncii 
Comerciale Române - S.A.” 
 
Autori: 
- deputat Dan Constantinescu, 

Grupul Parlamentar PNL; 
deputat Constantin Teculescu, 
Grupul Parlamentar PDSR. 
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