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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă nr.186/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr.83/1998
privind procedura falimentului băncilor, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu
adresa Biroului Permanent nr.483 din 25 noiembrie 1999.
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RAPORT

In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă
nr.186/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr.83/1998 privind procedura
falimentului băncilor în şedinţa din 01 martie 2000, propunem 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. Art.2 lit.b)
“valoarea obligaţiilor băncii
depăşeşte valoarea activului
său”

Se propune modificarea textului
astfel:
“valoarea indicatorului de
solvabilitate calculat ca raport
procentual între fondurile proprii
ale băncii şi suma elementelor de
activ, din bilanţ şi din afara
bilanţului, ponderate în funcţie de
gradele lor de risc de credit, este
mai mică de 2%.
Indicatorul de solvabilitate se va
calcula în conformitate cu
normele emise de Banca
Naţională a României în acest
sens”.
Autori: - Dl. Deputat Constantin
Teculescu, Grup Parlamentar
PDSR
              - Dl. Deputat Sorin
Pantiş, Grup Parlamentar PNL

Stabilirea
condiţiilor exacte
elimină regimul
discriminatoriu faţă
de banci, la
declanşarea de către
Banca Naţională a
României a
procedurii
falimentului bancar.

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
Urgenţă nr.186/1999 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Text adoptat de comisie Motivare

2. Art.6.
“În îndeplinirea îndatoririlor
sale, care implică aplicarea
unor reglementări bancare,
judecătorul-sindic poate cere
şi opinia Băncii Naţionale a
României, în calitatea sa de
autoritate de supraveghere
bancară”.

Se propune reformularea textului
astfel:
“Banca Naţională a României îşi
va exprima opinia în calitatea sa
de autoritate de supraveghere
bancară la cererea judecătorului-
sindic şi a lichidatorului în
îndeplinirea atribuţiilor acestora
care implică aplicarea unor
reglementări bancare”.
Autori - Dl. Deputat Dan
Constantinescu, Grup Parlamentar
PNL
               - Dl. Deputat Constantin
Teculescu, Grup Parlamentar
PDSR

Pentru a preciza
expres
obligativitatea de a-
şi exprima punctul
de vedere faţă de
atribuţia sa pe linia
supravegherii
bancare.

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

Dan Constantinescu
PREŞEDINTE

Petre Partal
SECRETAR

Experţi parlamentari:
Bărdiţă Mariana
Onete Alexandru
Măţan Ofelia
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