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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) 
şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de 
Export – Import a României EXIMBANK – S.A. şi instrumentele specifice de 
susţinere a comerţului exterior, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu 
adresa Biroului Permanent nr.  P.L.-X 70 din 7 martie 2005. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu  
 
 
 
 
 
 

Administrator
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RAPORT  SUPLIMENTAR 
 

 
 
 

Cu adresa nr. P.L.-X 70 din 07 martie 2005, Biroul Permanent, conform 
art.86 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în 
procedură de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci cu  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 
96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export – Import a României 
EXIMBANK – S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior. 

La data de 8 martie 2005, cu adresa nr. 22/100, Comisia a înaintat Plenului 
Camerei Deputaţilor raportul asupra proiectului de Lege sus menţionat propunând 
supunerea spre dezbatere şi aprobare în forma adoptată de Senat. 

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 
art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

Dezbaterile asupra acestui proiect de Lege au avut loc în şedinţa Plenului 
Camerei Deputaţilor la data de 22 martie 2005 când s-a hotărât, în unanimitate,  
retransmiterea la comisie. 

Ca urmare, în şedinţa Comisiei pentru Buget, finanţe şi bănci din data de 12 
aprilie 2005 reluându-se în discuţie proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din 
Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export – Import a 
României EXIMBANK – S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din 

Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de 
Export – Import a României EXIMBANK – S.A. şi instrumentele 

specifice de susţinere a comerţului exterior 
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exterior s-a hotărât solicitarea unui punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi a Camerei Deputaţilor în ceea ce priveşte oportunitatea aplicării 
prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, referitor la 
condiţiile de revocare ale membrilor consiliului de administraţie ale societăţilor 
comerciale în cazul EXIMBANK S.A. 

Această problemă s-a ridicat deoarece, alineatul (3) al articolului 6 din 
Legea nr. 96/2000 ce se modifică prin prezenta ordonanţă stipulează că „revocarea 
din funcţie a membrilor consiliului al EXIMBANK – S.A., inclusiv a preşedintelui şi 
vicepreşedinţilor executivi ai băncii, se face în condiţiile generale stabilite de Legea 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.” 

La solicitarea comisiei noastre, cu adresa nr. 31/273 din 20 aprilie 2005, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, ne-a transmis punctul său de vedere 
propunând ca această ordonanţă să fie dezbătută şi aprobată în forma adoptată de 
Senat aşa cum de altfel, Comisia pentru Buget, finanţe şi bănci s-a exprimat iniţial în 
raportul transmis cu nr. 22/100 din 8 martie 2005. 

În concluzie, Comisia pentru Buget, finanţe şi bănci propune Plenului 
Camerei Deputaţilor dezbaterea prezentului proiect de lege în forma adoptată de 
Senat. 

În sprijinul celor de mai sus anexăm avizul Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi. 

Prezentul proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
 
 
 

            Consilier parlamentar: 
            Bărdiţă Mariana 

 


