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PROCES – VERBAL 

 
al  şedinţei comisiei din ziua de 13 septembrie 2000 

 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 13 septembrie 2000 sunt prezenţi 19 

deputaţi, fiind absenţi motivat 7, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următori invitaţi: 
- doamna Anghel Maria Elena  - Ministerul Finanţelor; 
- doamna Baba Tudoriţa   - idem; 
- doamna Brega Tatiana   - idem; 
- domnul  Petrescu Ştefan   - idem; 
- domnul Bogza Mihai   - Banca Naţională a României; 
- domnul Vulpescu Nicolae   - idem; 
- domnul Mihai Croitoru   - Min. Afacerilor Externe; 
- domnul Sorin Simion   - idem; 
- domnul Mihart Constantin   - ANDR; 
- domnul Gabor Kerekes   - idem; 
- domnul Dumitreasa Ioan   - MMPS; 
- doamna Oprescu Rodica   - idem; 
- doamna Pavlide Rodica   - idem; 
- domnul Aleodor Frâncu   - Min. Transporturilor; 
- domnul Ionel Voicu    - idem; 
- doamna Gheorghe Iulia   - idem. 
 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Dan Constantinescu, 

preşedintele comisiei. 
 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,   18.09.2000 
Nr. XVIII/2/689 
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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. 26/2000 privind autorizarea Băncii  Naţionale a 
României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor 
populaţiei de retragere a depozitelor constituite la banca 
"Renaşterea Creditului Românesc" S.A. Credit Bank.(PL163) 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispoziţii legale cu 
privire la contribuţia agenţilor economici la constituirea fondului 
asigurărilor sociale pentru agricultori.(PL239) 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în 
România la importul anumitor produse agricole originare din 
Uniunea Europeană.(357) 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de 
stat emise pe bază de legi speciale.(414) 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului 
pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naţionale 
"Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. destinate 
acoperirii cheltuielilor de investiţii şi a avansului pentru 
modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Otopeni şi a 
celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit 
legii, cu această destinaţie.(400) 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a 
capitalului său autorizat deţinut la Agenţia Multilaterală de 
Garantare a Investiţiilor.(382) 

 
II. AVIZE 

 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la 
Ordonanţa 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. (PL347) 
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
61/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de 
restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - 
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BANCOREX - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu 
Banca Comercială.(PL41) 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 12/2000 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.(PL97) 
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei 
patrimoniale a Băncii Comerciale Române S.A. în litigiile 
izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ 
Exterior BANCOREX S.A. până la data radierii acesteia din 
registrul comerţului. (PL361) 
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 102/2000 pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod 
gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor 
pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale. 
(PL349) 
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor 
închise operaţional deţinute de societăţile comerciale incluse în 
Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL). (PL350) 
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 119/2000 pentru completarea alineatului 2 al art. 
74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel 
cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
60/2000. (PL353) 
14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 117/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru 
întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, 
societăţile şi companiile naţionale ţi în unele societăţi comerciale 
cu capital majoritar de stat, în anul 2000. (PL351) 
15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 120/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea 
bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi 
împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor 
destinate apărării naţionale. (PL354) 
16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 126/2000 privind finanţarea organizării şi desfăşurării 
concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din 
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învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2000 - 2001. 
(PL358) 
17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea şi completarea 
Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată. (PL360) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii  Naţionale a României de a acorda un credit 
pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor constituite la 
banca "Renaşterea Creditului Românesc" S.A. Credit Bank.(PL163) 

Domnul Mihai Bogza - viceguvernator B.N.R. - subliniază faptul că banca 
a înregistrat o deteriorare a situaţiei economico - financiare ca urmare a activităţii 
necorespunzătoare desfăşurate de conducerea Credit Bank. 

Domnul viceguvernator Mihai Bogza arată că proiectul prezentei ordonanţe 
cuprinde faţă de prevederile Legii nr. 135/1996 şi a Normelor B.N.R. nr. 2/1997, 
elaborate în aplicarea legii respective, următoarele modificări: 

- creşterea limitei sumelor care se pot restitui persoanelor fizice până la 
nivelul plafonului de garantare care este utilizat de Fondul de garantare a depozitelor 
în sistemul bancar şi care este indexat periodic cu indicele inflaţiei; 

- data indisponibilizării depozitelor în funcţie de care se stabileşte limita 
sumelor care se vor restitui deponenţilor să fie data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe; 

- plafonul în limita căruia se vor restitui depozitele persoanelor fizice va 
include şi dobânda ce se datorează la aceste depozite până la data indisponibilizării 
depozitelor. 

Domnul viceguvernator Mihai Bogza prezintă necesitatea acestei ordonanţe 
cunoscând că, prin acest act, practic, se actualizează plafoanele; pentru deponenţi se 
stabileşte data la care se constată disponibilizarea depozitului. 

Domnul deputat Neculai Grigoraş, Grupul Parlamentar PDSR, a întrebat pe 
cei abilitaţi să răspundă dacă sunt şanse să se recupereze integral, la care domnul 
Mihai Bogza a răspuns că şansele  sunt foarte mici, nu se pot recupera integral, 
diferenţa intrând pe pierderi la B.N.R. sau se vor recupera prin provizioane. 

Domnul deputat Dan Constantinescu, Grupul Parlamentar PNL, a fost 
interesat de punctul de vedere al Băncii  Naţionale a României referitor la discuţia 
anterioară, privind Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi suspendarea 
asigurărilor (plata în valută de nerezidenţi). Domnul deputat Dan Constantinescu cere 
punctul de vedere al Băncii  Naţionale a României referitor la investiţiile, 
plasamentele pe care societăţile de asigurare pot să le facă. Domnul Mihai Bogza 
sugerează să se treacă o erată prin care să se corecteze: 

- "bunurile mobiliare" în bunuri mobile; 
-  "cazurile" se înlocuiesc cu "cazul", atunci clarificându-se. Soluţia B.N.R. 

este o erată la Monitorul Oficial sau o ordonanţă de urgenţă. 
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Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport în forma prezentată. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispoziţii legale cu privire la contribuţia 
agenţilor economici la constituirea fondului asigurărilor sociale pentru 
agricultori.(PL239) 

Amânat din lipsa prezenţei iniţiatorului. 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 124/2000 

pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul 
anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană.(357) 

Din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul diplomat Sorin Simion 
subliniază faptul că din punct de vedere politic nu există nici o restricţie. 

Din partea Ministerului  Finanţelor, doamna Tatiana Brega atrage atenţia că 
în contextul de preaderare ţara noastră trebuie să se alinieze la politica europeană. 

Domnul deputat Constantin Teculescu, Grupul Parlamentar PDSR, a cerut 
o estimare a sumei. 

Doamna Tatiana Brega a spus că în decursul celor 3 ani s-a făcut o evaluare 
ce se ridică la cca.9 mil. $. 

Domnul deputat Neculai Grigoraş, Grupul Parlamentar PDSR, cere date 
despre comportamentul celorlalte ţări despre care doamna Brega nu are cunoştinţă. 

În concluzie, se cer date suplimentare cu ce se are în vedere a se importa, 
precum şi o comparaţie cu ţările vecine, proiectul de lege urmând a fi discutat într-o 
şedinţă viitoare. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de 
legi speciale.(414) 

Din partea Ministerului  Finanţelor a luat cuvântul doamna Tudoriţa Baba 
care subliniază că poziţia valutară a unei bănci, conform reglementărilor în vigoare, 
trebuie să fie maxim 10% din fondurile proprii. Pentru încadrarea în poziţia valutară 
totală stabilită de B.N.R., B.C.R. trebuie să-şi transforme activele în valută în active 
in lei, transformarea făcându-se la cursul zilei. 

În urma dezbaterilor, supus la vot, proiectul de lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi, elaborându-se unui raport în forma prezentată. 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent 
veniturilor proprii ale Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-
Otopeni" - S.A. destinate acoperirii cheltuielilor de investiţii şi a avansului pentru 
modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Otopeni şi a celor pentru 
rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această 
destinaţie.(400) 

Din partea Ministerului  Transporturilor a luat cuvântul domnul Aleodor 
Frâncu, - secretar de stat - arătând că pentru continuarea lucrărilor de investiţii 
demarate în 1999, pentru respectarea termenelor de date în folosinţă a obiectivelor 
propuse cât şi pentru evitarea unor costuri suplimentare se propune suplimentarea 
fondurilor constituite de Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti - 
Otopeni" S.A. din surse proprii cu sume suplimentare, rezultate din neimpozitarea 
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veniturilor proprii ale companiei destinate finanţării lucrărilor la obiectivul de 
investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti - 
Otopeni" şi rambursării creditelor contractate cu această destinaţie până la finalizarea 
obiectivului. 

Domnul deputat Dan Constantinescu, Grupul Parlamentar PNL, precizează 
că este un precedent periculos, se vor face acte specifice pentru fiecare instituţie, pe 
de o parte, iar pe de altă parte, ar trebui găsită o soluţie pentru a nu crea inechităţi în 
sistemul global. 

În urma dezbaterilor comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de 
voturi, a hotărât elaborarea unui raport în forma prezentată. 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2000 
pentru aprobarea majorării de către România a capitalului său autorizat deţinut la 
Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor.(382) 

Din partea Ministerului Afacerilor Externe a luat cuvântul domnul Mihai 
Croitoru subliniind necesitatea participării României la majorarea capitalului MIGA 
ce se justifică prin: 

- numărul mare al investiţiilor garantate de MIGA în România; 
- considerente de prestigiu naţional, ţinând cont că alte ţări din zona cu care 

ţara noastră se află într-o competiţie nedeclarată, ar avea, cote mai mari decât 
România, în condiţiile în care ar participa; 

- protejarea poziţiei de reprezentare a României în cadrul MIGA şi a puterii 
de vot. 

Domnul Stefan Petrescu, reprezentantul Ministerului  Finanţelor, a susţinut 
punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe. 

Supus la vot, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui 
raport în forma prezentată. 

 
II. AVIZE 

 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 100/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa 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. (PL347) 

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

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2000 
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.(PL41) 

Amânat 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 12/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de 
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Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci 
cu Banca Comercială Română.(PL97) 

Amânat 
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii 
Comerciale Române S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca 
Română de Comerţ Exterior BANCOREX S.A. până la data radierii acesteia din 
registrul comerţului. (PL361) 

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

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 102/2000 pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor 
şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale. 
(PL349) 

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

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 86/2000 
privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operaţional 
deţinute de societăţile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului 
privat (PSAL). (PL350) 

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

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 119/2000 pentru completarea alineatului 2 al art. 74 din Legea nr. 
80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2000. (PL353) 

Amânat 
14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 

117/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare 
în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale ţi în unele societăţi 
comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000. (PL351) 

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

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
120/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea 
produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale. (PL354) 

Amânat 
16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 

126/2000 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de 
ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în 
anul şcolar 2000 - 2001. (PL358) 
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Amânat 
17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului 
nr. 84/1995 republicată. (PL360) 

Amânat 
 
 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


