
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 55/2003 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa 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

Prin Ordonanţa 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, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 iulie 2000, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 177/2001, s-a prevăzut la art. 1 că „sumele care fac
obiectul litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care este parte Banca
Comercială Română – S.A. în calitate de pârât (…), vor fi garantate irevocabil şi
necondiţionat, în numele şi în contul statului, în favoarea Băncii Comerciale
Române – S.A.”.

Totodată, la alineatul (2) al aceluiaşi articol, s-a stipulat că „garanţiile
prevăzute la alineatul precedent vor fi emise în baza hotărârii Guvernului date în
aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă”.

După data radierii Bancorex – S.A. din registrul comerţului, au apărut
litigii care nu puteau fi prevăzute sau anticipate şi, în consecinţă, atât Ministerul
Finanţelor Publice, cât şi Banca Comercială Română – S.A. sunt lipsite de un
instrument juridic suplu, care să cuprindă reglementări de principiu, cu
aplicabilitate la toate litigiile izvorâte din activitatea Bancorex – S.A., până la
radierea acestei bănci din registrul comerţului.

În aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 131/2000, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 909/2000, prin care au fost
aprobate o listă a litigiilor rezultate din activitatea Bancorex – S.A. în care, la data
de 16.10.2000, Banca Comercială Română – S.A. era legal citată de instanţele de
judecată, precum şi plafoane de garantare în lei – 38 miliarde lei şi în valută –
116 milioane USD. În baza acestei hotărâri, Ministerul Finanţelor Publice a emis
36 de scrisori de garanţie pentru suma de 14,2 miliarde lei şi, respectiv,
115,2 milioane USD.

După publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii Guvernului nr. 909/2000
s-au mai înregistrat la instanţele judecătoreşti 8 litigii, cu pretenţii de circa 
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16 milioane USD şi 228 miliarde lei, care izvorăsc din activitatea desfăşurată de
Bancorex – S.A., conform situaţiei prezentate de către Banca Comercială Română
– S.A. prin adresa nr. XXI/4860/05.06.2003, înregistrată la Ministerul Finanţelor
Publice cu nr. 612.392/05.06.2003.

Aceste litigii nu se află în anexa Hotărârii Guvernului nr. 909/2000,
deoarece, la data adoptării acestui act normativ, Banca Comercială Română – S.A.
nu era chemată în judecată şi nu avea cunoştinţă de existenţa acestor potenţiale
litigii. Pentru acestea, Ministerul Finanţelor Publice nu a avut temei legal pentru
emiterea scrisorilor de garanţie în favoarea Băncii Comerciale Române – S.A.

Întregul proces de fuziune dintre Banca Comercială Română – S.A. şi
Bancorex – S.A., precum şi toate actele normative emise pentru pregătirea şi
finalizarea acestui proces au avut atât în litera, cât şi în spiritul lor, decizia clară ca
Banca Comercială Română – S.A. să nu suporte prejudicii din activitatea
desfăşurată de Bancorex – S.A.

Întrucât la data adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 131/2000 şi a Hotărârii Guvernului nr. 909/2000 era imposibil să fie evaluate
pretenţiile care puteau da naştere la litigii în interiorul termenului legal de
prescripţie, iar ulterior au fost declanşate litigii rezultate din activitatea Bancorex, a
fost necesară adoptarea unui act normativ de modificare şi completare a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 prin care să se lărgească sfera de aplicare a
ordonanţei şi să se stabilească obligaţia legală a Ministerului Finanţelor Publice de
a formula cereri de intervenţie în litigiile garantate.

În ceea ce priveşte regimul de urgenţă în care a trebuit adoptat actul
normativ, menţionăm că banca se află în proces de privatizare şi adoptarea acestei
ordonanţe de urgenţă până la încheierea evaluării ar putea să crească preţul
acţiunilor deţinute de stat.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2003 pentru
modificarea art. 1 din Ordonanţa 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.


