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BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2011 privind
stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export - Import a României
EXIMBANK S.A. trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru
politică economică, reformă şi privatizare, pentru examinare în fond, în procedură de
urgenţă, cu adresa nr.PL.x 619 din 16 noiembrie 2011, Camera Deputaţilor fiind
Cameră Decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Maria Eugenia Barna

PREŞEDINTE,
Mihai Tudose
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri
referitoare la Banca de Export - Import a României EXIMBANK S.A.
Cu adresa nr. PLx 619 din 16 noiembrie 2011, Biroul Permanent conform
art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, a sesizat în procedură de urgenţă, pentru examinare şi avizare
în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de
Export - Import a României EXIMBANK S.A.
Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor
măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,
respectiv trecerea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice a acţiunilor
deţinute de stat şi virarea la bugetul de stat a profitului nerepartizat.
La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale
Consiliului legislativ şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 9 noiembrie 2011.
Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi
al art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei
Deputaţilor.
În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.
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În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două
Comisii au examinat proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din
13 decembrie 2011.
Din numărul total de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi
bănci au participat la dezbateri 27 deputaţi, iar din numărul total de 21 de membri ai
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au participat la dezbateri
19 deputaţi.
La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, domnul Gheorghe Gherghina – secretar de stat
la Ministerul Finanţelor Publice, domnul Radu Gheţea - preşedintele CECBANK şi
domnul Ionuţ Costea - preşedintele EXIMBANK.-SA.
În urma examinării iniţiativei legislative membrii celor două Comisii au
hotărât, cu majoritate de voturi (8 abţineri), să supună plenului Camerei
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri
referitoare la Banca de Export - Import a României EXIMBANK S.A, cu
amendamentele admise, care sunt redate în Anexa nr. I la prezentul raport.
Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. II, care face parte integrantă din
prezentul raport.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Maria Eugenia Barna

Mihai Tudose

SECRETAR,

SECRETAR,

Nicolae Bud

Marin Almăjanu

Întocmit,
Ene Giorgiana – consilier parlamentar
Graziella Segărceanu – şef serviciu
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Anexa I
AMENDAMENTE ADMISE :
Nr.
crt.
1.

2.

Text ordonanţă

Text Senat
LEGE
pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 83/2011
privind stabilirea unor
măsuri referitoare la Banca
de Export - Import a
României EXIMBANK S.A.
Articol unic.- Se aprobă
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.83 din 29
septembrie
2011
privind
stabilirea
unor
măsuri
referitoare la Banca de Export Import
a
României
EXIMBANK S.A., publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 694 din 30
septembrie
2011,
cu
următoarea modificare:
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Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat.

Motivarea
amendamentelor propuse

Art I.- Se aprobă Ordonanţa de Pentru corelare cu
urgenţă a Guvernului nr.83 din modificările aduse.
29 septembrie 2011 privind
stabilirea
unor
măsuri
referitoare la Banca de Export Import
a
României
EXIMBANK S.A., publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 694 din 30
septembrie
2011,
cu
următoarea modificare şi
completare:

Nr.
Text ordonanţă
crt.
3. Titlul ordonanţei:
ORDONANAŢĂ DE
URGENŢĂ
privind stabilirea unor
măsuri referitoare la Banca
de Export - Import a
României EXIMBANK S.A.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
1.Titlul
ordonanţei
de
urgenţă se modifică şi va
avea următorul cuprins:
“Ordonanţă de urgenţă
privind
stabilirea
unor
măsuri referitoare la Banca
de
Export-Import
a
României EXIMBANK-S.A.
şi de completare a prevederilor
art.1
al
Ordonanţei
Guvernului nr.64/2001 privind
repartizarea
profitului
la
societăţile
naţionale,
companiile
naţionale
şi
societăţile
comerciale
cu
capital integral sau majoritar
de stat, precum şi la regiile
autonome ”.

Text Senat
Nemodificat

Autor: Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci şi Comisia pentru
politică economică, reformă şi
privatizare

4.

Art. 1. - Începând cu data Nemodificat
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, acţiunile
deţinute de stat la Banca de
Export - Import a României

Nemodificat.

5

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Text Senat

EXIMBANK - S.A. trec din
administrarea Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului
în administrarea Ministerului
Finanţelor Publice.
5.

6.

- La articolul 2, alineatul (1) 2.Nemodificat.
va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – (1) Profitul
nerepartizat
al
Societăţii
Comerciale Banca de Export Import
a
României
EXIMBANK S.A. aferent
anilor 2008, 2009 şi 2010 se
repartizează în condiţiile legii.”

Art. 2. – (1) Profitul
nerepartizat
al
Societăţii
Comerciale Banca de Export Import
a
României
EXIMBANK - S.A. aferent
anilor 2008, 2009 şi 2010 se
repartizează sub formă de
dividende, în condiţiile legii.
(2)
Sumele
reprezentând Nemodificat
dividendele
corespunzătoare
acţiunilor statului la Banca de
Export-Import a României
EXIMBANK - S.A. se virează
la bugetul de stat în termen de
5 zile de la data repartizării lor.
Art. 3. - La data intrării în Nemodificat
vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă, art. 1 alin. (5) şi (6)
din Ordonanţa Guvernului nr.
64/2001 privind repartizarea

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

7.

Text ordonanţă

Text Senat

profitului
la
societăţile
naţionale, companiile naţionale
şi societăţile comerciale cu
capital integral sau majoritar de
stat, precum şi la regiile
autonome,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 536 din 1
septembrie 2001, aprobată cu
modificări prin Legea nr.
769/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, se
abrogă.
-

-
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Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Art.II.Ordonanţa
Guvernului
nr.64/2001
privind
repartizarea
profitului
la
societăţile
naţionale,
companiile
naţionale
şi
societăţile
comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat, precum
şi la regiile autonome,
publicată
în
Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.
536
din
1 septembrie 2001, aprobată
cu modificări prin Legea
nr. 769/2001, cu modificările

CEC BANK are nevoie în
continuare de capitalizare în
vederea creşterii capitalului
social al societăţii, dându-i
astfel posibilitatea să crească
volumul de credite pe care le
poate acorda populaţiei şi
agenţilor economici.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
şi completările ulterioare, se
completează
după
cum
urmează:
La articolul 1, după
alineatul (6) se introduc două
noi alineate, alineatele (7) şi
(8) cu următorul cuprins:
“(7) Sunt exceptate de la
obligaţia
repartizării
profitului pentru destinaţia
şi în cuantumul prevăzut la
alin. (1) lit. f) instituţiile de
credit cu capital integral de
stat.
(8) Instituţiile de credit cu
capital integral de stat îşi pot
majora capitalul social prin
utilizarea
(capitalizarea)
profitului net al societăţii, cu
respectarea
prevederilor
legale.”

Text Senat

Autor: Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci şi Comisia pentru
politică economică, reformă şi
privatizare
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Motivarea
amendamentelor propuse

Anexa II
AMENDAMENTE RESPINSE:
Nr.
crt.

Text Iniţial
-

1.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
După articolul 3 se introduce un nou
articol, art. 4 cu următorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Alocarea de la bugetul
de stat pentru capitalizarea Băncii de
Export-Import
a
României
EXIMBANK S.A. a sumei de
1.000.000.000 lei.
(2) Alocarea de la bugetul de stat
pentru
capitalizarea
Băncii
CECBANK - S.A. a sumei de
1.000.500.000 lei.”
Autor: Domnul Daniel Chiţoiu - deputat PNL
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Motivarea
Motivarea
admiterii:
Sprijinirea
sistemului bancar
românesc şi a
mediului
de
afaceri,
prin
capitalizarea
acestora.
Motivarea
respingerii:
este oportun

nu

Camera
decizională
Camera
Deputaţilor

