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Comisia pentru buget, finance, activitate bancara pia|:a de capital

Nr. XXII/460/18.08.2020

RAPORT
asupra

proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgent a Guvernului 
nr.127/2020 pentru modiRcarea completarea Legii nr.96/2000 privind 

organizarea func(ionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EximBank-
S.A.

L495/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara ^i 
pia^a de capital, prin adresa nr.L495/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenpd a Guvernului nr.127/2020 pentru modificarea $i 
completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea ^i funcpionarea Bancii de Export- 
Import a Romaniei EximBank- S.A.j ini^iat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea OUG nr.127/2020 pentru 
modificarea completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea ^i funcpionarea Bancii de 
Export-Import a Romaniei EximBank- S.A

Actul normativ are m vedere crearea unui cadru legal pentru prezentarea distincta, la 
nivel de reglementare, a activitatii desfasurate de EximBank in nume si in cont propriu si a 
activitatii promotionale desfasurate in numele si in contul statului, pentru asigurarea 
transparentei in raport cu partile interesate si accentuarea separarii operationale §i 
functionale intre cele doua tipuri de activitati.

In vederea reflectarii corecte a separarii activitatilor desfasurate in nume §i cont 
propriu de cele derulate in numele §\ contul statului, in sarcina Consiliului de Administrate 
al EximBank va fi stabilita o atributie noua, constand m aprobarea, controlarea si 
monitorizarea organizarii activitatii desfasurate in numele si in contul statului.

Pentru ca EximBank sa poata implementa noul portofoliu de produse cu componenta 
de ajutor de stat si de minimis, precum si pentru continuarea activitatii aferente produselor 
existente pe care EximBank le ofera in numele §i contul statului in conditii de piata, s-a 
considerat necesara modificarea cadrului legal cu prevederi privind fondurile puse la 
dispozitia EximBank pentru sustinerea mediului de afaceri.



Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanfa de urgen^a. 
Comisia economica, industrii §i servicii a transmis un aviz negativ.

In §edin|a din data de 18.08.2020, desfa§urata prin mijioace electronice, in 
cgnformitate cu prevederile art.133^ din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 
§i completarile ulterioare, membrii Comisiei au anaiizat proiectul de lege $1 avizele primite §i 
au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte un raport de admitere a proiectului de lege 
pentru respingerea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.127/2020 pentru modificarea 
completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea funcpionarea Bancii de Export-Import a 
Romdniei EximBank- S.A, cu amendamente admise, cuprinse in anexa la prezentul raport.

Prin amendamentele adoptate, in conformitate cu normele de tehnica legislative, se 
propune respingerea Ordonanjei de urgenja a Guvernului nr.127/2020.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital supune spre 
dezbatere $i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise 
asupra proiectului de lege pentru respingerea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.127/2020 pentru modificarea y/ completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea 
^i funcpionarea Bdncii de Export-Import a Romdniei EximBank- S.A.. Prin adoptarea 
acestui raport, se supune Plenului Senatului proiectul de lege privind respingerea 
Ordonanfei de urgenpa a Guvernului nr.127/2020.

In raport cu obiectu! de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare $i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din 
Constitu^ia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitujia Romaniei §i ale art.92 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, SenatuI este 
prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Romulus BulacuSenator Viorel Arca^

Redactat: Cons. Bogdan Grozea/ Avizat Cons. Coord. Mihaela Spiridon
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Anexa la raportui nr. XXII/460/18.08.2020

AMENDAMENTE ADMISE
la

proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgent a Guvernului nr.127/2020 pentru modificarea completarea Legii 
nr.96/2000 privind organizarea func(ionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EximBank- S.A.,

(L495/2020)

ObservatiiNr. Proiect de lege Amendamente admise
crt.

1 Titlul legii:

Lege pentru aprobarea Ordonanjei de 
urgenfa a Guvernului nr.127/2020 pentru 
modificarea §i completarea Legii nr.96/2000 
privind organizarea ^i funcfionarea Bancii de 
Export-Import a Romaniei EximBank- S.A.

Titlul legii:

Lege pentru respingerea Ordonanfei de 
urgenfa a Guvernului nr.127/2020 pentru 
modificarea §i completarea Legii nr.96/2000 
privind organizarea §i funcfionarea Bancii de 
Export-Import a Romaniei EximBank- S.A.

Amendament de tehnica 
legislative (in vederea 
respingerii Ordonanjei de 
urgenfa 
nr.127/20203

Guvernuluia

Articol unic - Se respinge Ordonanfa de 
urgen^a a Guvernului nr.127/2020 pentru 
modificarea ^i completarea Legii nr.96/2000 
privind organizarea §i funcfionarea Bancii de 
Export-Import a Romaniei EximBank- S.A.

Amendament de tehnica 
legislative (in vederea 
respingerii Ordonanfei de 
urgenfa 
nr.127/2020]

2 Articol unic Se aproba Ordonanfa de 
urgenfa a Guvernului nr.127/2020 pentru 
modificarea §i completarea Legii nr.96/2000 
privind organizarea §i funcfionarea Bancii de 
Export-Import a Romaniei EximBank- S.A.

Guvernuluia




