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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 63/1999 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 - S.A.   
cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. 297 din 6 
septembrie 1999. 
 
 
 
 

 
Dan Constantinescu 

 
PREŞEDINTE 
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Parlamentul  României 
 

 
 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti   08.11.1999 
Nr. 579 

 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 

 
 
In urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

63/1999 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 - 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. Articol unic litera e) 
“e) Banca Comercială Română 
- S.A. va prelua din cadrul 
personalului Băncii Române de 
Comerţ Exterior Bancorex -
S.A. un număr de cel mult 500 
de salariaţi, pe care îi va 
încadra în structurile sale din 
centrală şi din unităţile 
teritoriale şi care vor fi 
consideraţi transferaţi în 
interesul serviciului, urmând ca, 
până la data fuziunii, Banca 
Româna de Comerţ Exterior - 
Bancorex - S.A., să 
disponibilizeze restul de  

Se modifică textul astfel: 
“e) Banca Comercială Română - 
S.A. va prelua din cadrul 
personalului Băncii Române de 
Comerţ Exterior Bancorex -S.A. 
un număr de cel mult 500 de 
salariaţi, pe care îi va încadra în 
structurile sale din centrală şi din 
unităţile teritoriale şi care vor fi 
consideraţi transferaţi în 
interesul serviciului, urmând ca, 
până la data fuziunii, Banca 
Româna de Comerţ Exterior - 
Bancorex - S.A., să 
disponibilizeze restul de personal  
în condiţiile art. 21 din Ordonanţa 

Formularea iniţială 
este discriminatorie.
 
Nu constituie 
obiectul unei legi 
modul, criteriile, 
condiţiile pe care ar 
trebui să le 
îndeplinească 
angajaţii unor 
societăţi comerciale.
 
Nu se pot stabili 
prin lege eventualii 
vinovaţi, aceasta 
fiind atribuţia 

    

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 63/1999 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 - S.A. 
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crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 personal  în condiţiile art. 21 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 98/1998, nu vor 
fi preluate persoanele care, în 
perioada 1990 – 1999, au 
deţinut funcţii de preşedinte, 
vicepreşedinte, director 
general, director, şef de 
serviciu, şef birou sau funcţii 
asimilate acestora, în 
structurile Băncii Române de 
Comerţ Exterior - Bancorex - 
S.A. din centrală şi din 
unităţile sale teritoriale; 
funcţiile şi drepturile salariale 
ale personalului preluat vor fi 
stabilite de Banca Comercială 
Română - S.A. , potrivit 
necesităţilor şi reglementărilor 
sale." 
 

de urgenţă a Guvernului nr. 
98/1998; funcţiile şi drepturile 
salariale ale personalului preluat 
vor fi stabilite de Banca 
Comercială Română - S.A. , 
potrivit necesităţilor şi 
reglementărilor sale." 
 
Autor: deputat Constantin 
Teculescu, Grupul Parlamentar 
PDSR. 

instantei. 

 
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 

Constantin Teculescu  
 

SECRETAR 

 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 
Măţan Ofeli 

 


