
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2006  
privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii 
Comerciale Române - S.A. 

  
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Articol unic. – Se  aprobă  Ordonanţa  Guvernului  nr. 33 din  
26 iulie 2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii 
Comerciale Române – S.A., adoptată în temeiul art.1 pct.I.8 din Legea 
nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
publicată  în   Monitorul   Oficial   al   României,   Partea I,  nr. 668  din 
3 august 2006, cu următoarele modificări şi completări: 

 
 
1. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
,,Art. 3. – (1) Se aprobă contractul de vânzare-cumpărare de 

acţiuni la Banca Comercială Română – S.A., încheiat între AVAS în 
calitate de vânzător şi Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, 
în calitate de cumpărător, la data de 21 decembrie 2005, privind pachetul 
de 292.282.131 acţiuni, reprezentând 36,8825% minus două acţiuni din 
capitalul social al băncii, ce se publică, cu excepţia prevederilor şi a 
anexelor clasificate din contractul de vânzare-cumpărare în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, împreună cu legea de aprobare a prezentei 
ordonanţe. 
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(2) Se aprobă Contractul de garanţie şi asistare la plată şi  

drepturi de coparticipare la apărare, încheiat de AVAS cu BERD şi IFC 
la data de 21 decembrie 2005, având ca obiect alocarea unor răspunderi 
contractuale rezultând din vânzarea acţiunilor băncii, ce se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 (3) AVAS este autorizată să coordoneze activităţile care se 
derulează în vederea finalizării privatizării.” 

 
 
 
2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un alineat 

nou, alin. (11), cu următorul cuprins: 
,,(11) Cu respectarea prevederilor contractului de  

vânzare-cumpărare şi legislaţiei aplicabile, AVAS are obligaţia de a 
efectua toate demersurile legale  necesare în vederea recuperării sumelor  
plătite cu titlu de despăgubiri prevăzute la alin. (1).” 

 
 
 
3. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Mecanismul de despăgubire a băncii pentru prejudicii sau 

pierderi prevăzute la alin.(1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.” 
 
 
 

4. La articolul 9 se introduce un alineat nou, alin. (2), cu 
următorul cuprins: 

„(2) Cu respectarea  prevederilor contractului de  
vânzare-cumpărare şi legislaţiei aplicabile, AVAS are obligaţia de a 
efectua toate demersurile legale necesare în vederea recuperării sumelor 
plătite cu titlu de garanţii, prevăzute  la alin. (1).” 

 
 
 
5. La articolul 10 se introduce un alineat nou, alin.(2), cu 

următorul cuprins: 
,,(2) AVAS are obligaţia de a recupera de la BERD şi IFC 

sumele plătite cu titlu de despăgubiri prevăzute la alin. (1), în limitele 
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dispoziţiilor contractuale convenite cu acestea şi existente la data 
publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe.” 

 
 
 
6. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul 

cuprins: 
„(2) Valoarea despăgubirilor pentru orice prejudicii, pierderi sau 

orice alte sume plătibile de către vânzător cu privire la daunele rezultând 
din sau în legătură cu obligaţiile băncii legate de Bancorex - S.A., astfel 
cum sunt acestea definite în contractul de vânzare-cumpărare, nu va 
depăşi 50% din preţul de cumpărare a pachetului de acţiuni plătit de 
cumpărător către AVAS. Această valoare a despăgubirilor este distinctă 
faţă de valoarea de 50% din preţul de cumpărare a pachetului de acţiuni 
plătit de cumpărător către AVAS, ce reprezintă limita pentru despăgubiri 
acordate pentru alte daune, pierderi, precum şi alte sume plătibile în 
legătură cu declaraţii şi garanţii, obligaţii şi răspunderi ale vânzătorului 
conform contractului de vânzare-cumpărare.  

(3) Mecanismul de plată a despăgubirilor prevăzute la alin.(2) şi 
acordul de implementare a acestuia, conţinând limitări privind durata 
obligaţiei şi valoarea răspunderii AVAS, se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului.” 

 
 
 
7. Articolul 13 va avea următorul cuprins: 
,,Art. 13. – AVAS este autorizată să renunţe în beneficiul băncii 

şi al cumpărătorului la orice drepturi de a formula pretenţii împotriva 
băncii în legătură cu sumele plătite de vânzător pentru orice obligaţii 
legate de Bancorex – S.A., în conformitate cu contractul de  
vânzare-cumpărare.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 11 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor articolului 
76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Bogdan  Olteanu 
 
 
 
 

 


