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Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr.48/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2001
privind regimul accizelor. (PL 215/25.04.2002).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenţia
privind admiterea temporară, adoptată  la Istambul la 26 iunie 1990. (PL 172/04.04.2002)

3. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea Statutului
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. (PL 144/25.03.2002)

  4. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2002 privind organismele de plasament
colectiv în valori mobiliare. (PL 145/25.03.2002)

 5. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de

domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe. 
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea Ministerului Finanţelor

Publice: domnul Dragnea Eugen � director adjunct la Direcţia generală a vămilor, doamna
Tomi Victoria � director general adjunct, domnul Codică Mihai � consilier, domnul Cătălin
Doica � director general adjunct, doamna Georgiana Onofreiciuc � consilier, din partea
CNVM: doamna Gabriela Anghelache � preşedinte, domnul Bărbulescu Nelson � consilier,
doamna Ileana Agalopol şi domnii Paul Miclăuş şi Octavian Merce � comisari, din partea
BVB: domnul Sergiu Oprescu � preşedinte, domnul Septimiu Stoica � vicepreşedinte, domnul
Neacşu Dragoş-Valentin � membru, din partea RASDAQ doamnele Anca Dumitru şi Narcisa
Fătu � directorii, domnul Vasile Lazăr � secretar executiv şi domnul Valeriu Veldiu din partea
ADER,  domnul Dragoş Simion � preşedinte  UNOPC, din partea Asociaţiei Acţionarilor din
România: doamna Graţiela Iordache � director executiv şi domnul Marcel Gheorghe � avocat.

Primul punct al ordinei de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.48/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.158/2001 privind regimul accizelor a fost prezentat de reprezentantul Ministerului
Finanţelor Publice, doamna Victoria Tomi, în calitate de iniţiator.

Aceasta a arătat că majorarea accizelor pentru alcool,  băuturi alcoolice distilate şi
uleiuri minerale reprezintă una din etapele intermediare ale programului de aliniere la nivelul
minim prevăzut de directivele Uniunii Europene.

La întrebarea domnului deputat Napoleon Pop dacă există probleme de colectare a
accizelor, doamna directoare Victoria Tomi a arătat că evaziunea în domeniu este în creştere
şi pentru combaterea acestui fenomen s-a iniţiat proiectul de Lege privind regimul de
supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse
accizelor.
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Domnul deputat Napoleon Pop a recomandat Ministerului Finanţelor Publice şi
Ministerului Integrării Europene să prezinte un plan de eşalonare a creşterii accizelor până la
nivelul celor practicate în Uniunea Europeană pentru a da posibilitatea cuantificării impactului
acestor majorări, astfel încât oamenii de afaceri să acţioneze într-un mediu de afaceri
predictibil.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a
avizat acest proiect de lege în forma prezentată, cu 27 voturi pentru şi o abţinere.
  La punctul 2 al ordinei de zi, a avut loc dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege
pentru aderarea României la Convenţia privind admiterea temporară, adoptată  la Istanbul la
26 iunie 1990.

 Acest proiect de lege a fost prezentat de domnul Eugen Dragnea � director adjunct la
Direcţia generală a vămilor.
          Consiliul de Cooperare Vamală � Organizaţia Mondială a Vămilor (România este
membră din anul 1969) a adoptat Convenţia internaţională privind admiterea temporară, care
marchează o etapă importantă în eforturile depuse pentru armonizarea şi simplificarea
regimurilor vamale, reunind într-un singur document toate facilităţile de admitere temporară.

 In urma discuţiilor purtate, proiectul de lege a fost supus la vot şi avizat, în unanimitate,
în forma prezentată.

  După acest punct, domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a supus votului membrilor
Comisiei introducerea pe ordinea de zi  pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă,
a trei noi proiecte de lege, după cum urmează:

- proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.37/2002 pentru
modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea
întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea întreprinderilor mici şi mijlocii, trimis
cu adresa nr. 224/ 29.04.2002, împreună cu Comisia pentru industrii şi servicii;

- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru
reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale, trimis cu adresa nr.197/
18.04.2002, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;

- proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.44/2002 privind  completarea articolului 7 din  Legea  nr. 83/1997 pentru
privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, trimis cu
adresa nr. 192/ 15.04.2002, împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

Deoarece această propunere a fost aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de
voturi, s-a trecut la dezbaterea proiectelor de lege menţionate.

a) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.37/2002 pentru
modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor
privaţi pentru înfiinţarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Au acordat avize favorabile acestei iniţiative legislative Consiliul Legislativ, Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 aprilie 2002.
Această ordonanţă de urgenţă vizează modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr.

133/1999, în sensul introducerii opţiunii derulării programelor de finanţare prin intermediul
organizaţiilor sau instituţiilor de drept privat. Totodată, termenul de licitaţie a fost înlocuit cu
sintagma procedură de achiziţie publică, care corespunde legislaţiei în vigoare în domeniu.

Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către membrii celor două comisii, s-a
hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu un amendament
admis.

b) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.181/2001
privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor
societăţi comerciale propune soluţii pentru rezolvarea unor probleme rezultate din aplicarea
Legii nr. 314/2001.



3

În acest fel, se înlătură situaţiile care conduc la perturbarea procesului de recuperare a
creanţelor neperformante preluate la datoria publică internă, situaţii care necesită o soluţionare
urgentă, determinată de expirarea termenului de dizolvare şi lichidare a 683 de societăţi
comerciale, debitori ai Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare.

De asemenea, se oferă posibilitatea creditorilor de a cere lichidarea judiciară pe calea
recursului formulat potrivit art. 3 din lege, prelungirea termenului pentru radiere prevăzut la
art. 5, modificarea art. 6 (2) şi punerea sa de acord cu dispoziţiile corespunzătoare din Legea
nr. 31/1990, precum şi modificarea art. 7 prin eliminarea trimiterii la art. 6.

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au propus, cu unanimitate de voturi,
admiterea fără modificări a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului  nr.181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru
reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale.

c) Proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.44/2002
privind  completarea articolului 7 din  Legea  nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor
comerciale bancare la care statul este acţionar.

Articolul 7 din Legea nr.83/1997 prevede selectarea unei firme specializate care să
întocmească raportul de evaluare şi studiul de fezabilitate pentru implementarea strategiei de
privatizare a societăţilor comerciale bancare.

Deoarece în practică s-a constatat că după câştigarea licitaţiei, firma specializată
selectată nu putea continua activitatea pentru care s-a angajat, a fost necesar să se stabilească
o procedură legală de selectare a unei noi firme specializate, care să finalizeze raportul de
evaluare şi studiul de fezabilitate, procedură care face obiectul prezentului act legislativ.

 În urma dezbaterii, cele două Comisii, cu unanimitate de voturi, au hotărât ca proiectul
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.44/2002 privind
completarea articolului 7 din  Legea  nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale
bancare la care statul este acţionar să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei
Deputaţilor, în forma prezentată.

La punctul 3 al ordinei de zi, a avut loc dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de
urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

Au acordat avize favorabile acestei iniţiative legislative Consiliul Legislativ, Consiliul
Economic şi Social, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  şi Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi.

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a prezentat  proiectul de
lege, arătând că, prin această iniţiativă legislativă se stabilesc obiectivele fundamentale,
conducerea, prerogativele şi finanţarea Comisiei.

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a afirmat că urgenţa
adoptării acestei iniţiative legislative se datorează angajamentelor asumate de România prin
Programul Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană (PNAR 2001), depăşindu-
se deja termenele stabilite la Capitolul IV.3 �Libera circulaţie a serviciilor� şi IV.4 �Libera
circulaţie a capitalurilor�.

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că pentru elaborarea
acestei ordonanţe de urgenţă s-a primit asistenţă tehnică din partea  firmei de avocatură din
Londra � Linklaters&Alliance (Miculiţi & Asociaţii SCPA) şi a consultantului Erik Huitfeldt,
desemnat de Banca Mondială.
 Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a enumerat câteva elemente
din textul ordonanţei. Astfel, în textul ordonanţei au fost dezvoltate prevederile existente
privitoare la cooperarea internaţională, detaliind tipurile de asistenţă care pot fi oferite
autorităţilor de reglementare străine. Prerogativele şi actele adoptate de Comisia Naţională a
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Valorilor Mobiliare sunt în detaliu precizate în textul ordonanţei. Pe lângă sancţiuni, a fost
introdus un alineat separat privind măsurile asigurătorii.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
a avizat cu 26 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 0 abţineri, proiectul de lege, cu
amendamente (după cum reiese din raportul întocmit la acest proiect).

La punctul 4 al ordinei de zi, a avut loc dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură
de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.

Au acordat avize favorabile acestei iniţiative legislative Consiliul Legislativ, Consiliul
Economic şi Social, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi.

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a afirmat că urgenţa
adoptării acestei iniţiative legislative se datorează angajamentelor asumate de România prin
PNAR 2001 şi la sesizarea Ministerului Integrării Europene privind depăşirea termenelor
stabilite la Capitolul IV.3 �Libera circulaţie a serviciilor� şi IV.4 �Libera circulaţie a
capitalurilor�. Pusă în evidenţă de evoluţia pieţelor de capital din România, necesitatea de a
întări cadrul legal pentru acest sector, prin armonizarea cu directivele Uniunii Europene
precum şi cu obiectivele şi principiile Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor Valorilor
Mobiliare (IOSCO) privind schemele colective de investiţii, precum şi cu practica unor ţări
din Uniunea Europeană cu experienţă în materie a fost subliniată în mod constant în rapoartele
anuale ale Comisiei Europene privind România.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a
avizat, în unanimitate, proiectul de lege, cu amendamente (după cum reiese din raportul
întocmit la acest proiect).

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan
Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

Joi, 9 mai 2002:
Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2002 privind pieţele
reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate. (PL 146/25.03.2002)

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2002 privind valorile
mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate. (PL 147/25.03.2002)

3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea CNVM: doamna

Gabriela Anghelache � preşedinte, domnul Bărbulescu Nelson şi doamnele Cătălina Sava şi
Sanda Nam � consilieri, doamna Ileana Agalopol şi domnul Octavian Merce � comisari şi din
partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Cătălin Doica � director general adjunct,
doamna Georgiana Onofreiciuc � consilier.

Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de
domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

La primul punct al ordinei de zi a avut loc dezbaterea şi avizarea în fond, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare
derivate.

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a afirmat că promovarea în
regim de urgenţă a ordonanţei de urgenţă este impusă de asigurarea condiţiilor necesare
respectării cerinţelor prevăzute de Directivele Uniunii Europene în domeniu, de asigurare a
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transparenţei, protecţiei investitorilor, a stabilităţii sistemului financiar, de întărire şi
dezvoltare a pieţelor reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate.

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a enumerat principalele
principii care au fost luate în considerare şi transpuse în cadrul ordonanţei de urgenţă.

De asemenea, în elaborarea acestei iniţiative legislative s-a ţinut cont de directivele şi
recomandările Comisiei Uniunii Europene.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a
avizat acest proiect de lege cu amendamente, cu 25 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 3
abţineri.

 La  punctul 2 al ordinei de zi a avut loc dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură
de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate.

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a afirmat că adoptarea în
regim de urgenţă a actului normativ s-a impus datorită următoarelor considerente:

- legislaţia actuală specifică pieţei de capital a fost elaborată înainte de a se crea
principalele segmente ale acesteia: bursa de valori, piaţa RASDAQ, piaţa
fondurilor de investiţii;

- se manifestă disfuncţionalităţi în aplicarea legilor, care nu mai corespund în bună
măsură, realităţilor şi care nu sunt suficient corelate cu alte legi;

- legislaţia actuală nu răspunde cerinţelor de protecţie a acţionarilor;
- caracterul permisiv şi ambiguitatea în aplicarea legislaţiei existente generează

efecte nefavorabile pentru acţionari;
- necesitatea de armonizare cu directivele Uniunii Europene privind piaţa de capital.
  În elaborarea acestei iniţiative legislative s-a ţinut cont de directivele şi

recomandările Comisiei Uniunii Europene.
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a

avizat, în unanimitate, proiectul de lege, cu amendamente (după cum reiese din raportul
întocmit la acest proiect).

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan
Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

Vineri, 10 mai 2002
Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii minelor (PL 131/18.03.2002)
2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea CNVM: doamna

Gabriela Anghelache � preşedinte, domnul Bărbulescu Nelson şi doamnele Cătălina Sava şi
Sanda Nam � consilieri, doamna Ileana Agalopol şi domnul Octavian Merce � comisari şi din
partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Cătălin Doica � director general adjunct,
doamna Georgiana Onofreiciuc � consilier.

Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de
domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

La primul punct al ordinei de zi a avut loc avizarea proiectului Legii minelor.
Reprezentantul Ministerului Industriei şi Resurselor a prezentat proiectul de lege.

Acest proiect de lege vizează îmbunătăţirea prevederilor Legii Minelor nr. 61/1998,
armonizarea clasificării apelor minerale cu cea din Directivele Uniunii Europene, introducerea
unei flexibilităţi mai mari în ceea ce priveşte organizarea rundelor de ofertare, în elaborarea şi
emiterea licenţelor de concesiune sau în stabilirea suprafeţelor perimetrelor, precum şi
referitor la eliminarea produselor reziduale metalurgice.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a
avizat, în unanimitate, proiectul de lege, în forma prezentată.
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  Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan
Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

                     PREŞEDINTE,
                 Dan Radu Ruşanu

                                                                    SECRETAR,
           Lucia-Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar

   Olga Tutoveanu
.
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