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Sinteza lucrărilor Comisiei din  zilele  
de 21, 22 şi 23 iunie 2004 

             
 Luni, 21 iunie 2004 

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

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 507/2002 privind 
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice. 

La cererea iniţiatorului, domnul deputat Istvan Antal, dezbaterile asupra iniţiativei 
legislative au fost amânate pentru o dată ulterioară.  

 Din numărul total de 30 deputaţi a absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  
Popescu şi Hildegard Puwak- delegaţie.  
 
 
 Marţi, 22 iunie 2004 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: domnul 
Enache Jiru – secretar de stat, doamna Liliana Mitre – director general adjunct şi domnul Paul 
Ichim – consilier ministru, Ministerului Integrării Europene: domnul Andrei Popescu – 
secretar de stat, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare: doamna Gabriela Anghelache – 
preşedinte, doamna Irina Popovici – vicepreşedinte, domnul Victor Eros – comisar, domnul 
Paul Miclăuş – comisar, doamna Daniela Miclea – director şi doamna Matilda Precup – 
consilier, Bursei Române de Mărfuri: domnul Mircea Filipoiu – preşedinte. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de 
domnul preşedinte Ovidiu Muşetescu. 

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind piaţa de capital. 
 Comisiile pentru politică economică reformă şi privatizare, respectiv pentru buget, 
finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor au fost sesizate în fond, în procedură de urgenţă, cu 
dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind piaţa de capital. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice le-a prezentat membrilor comisiei 
proiectul de lege arătând necesitatea aprobării acestuia. 

Reprezentanta CNVM a precizat că, la elaborarea proiectului de lege s-a urmărit 
implementarea standardelor şi recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor de 
Valori Mobiliare (IOSCO) cu privire la:       

- protecţia drepturilor acţionarilor şi tratamentul egal al acestora; 

- asigurarea transparenţei activităţilor entităţilor din piaţa de capital prin furnizarea de 
informaţii şi prin accesul necesar şi suficient la acestea; 

- impunerea auditării emitenţilor de valori mobiliare şi prezentarea publică a 
rezultatelor activităţii de audit; 
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- obligarea tuturor emitenţilor şi operatorilor din piaţa de capital de a raporta şi a se 
supune controlului CNVM. 

După dezbaterile generale s-a trecut la dezbaterile pe articole. 

La titlul I au avut amendamente domnii deputaţi: Florin Georgescu – PSD, Eugen 
Nicolăescu – PNL şi Daniel Ionescu – PRM. Conform amendamentului admis al domnului 
deputat Florin Georgescu s-a înlocuit, peste tot, în cuprinsul proiectului de lege, sintagma 
"procedura de insolvenţă" cu sintagma "procedura de insolvabilitate" – terminologie 
consacrată în literatura de specialitate. 

La titlul II au avu amendamente admise: domnul deputat Ovidiu Muşetescu, precum şi 
comisiile reunite. Conform amendamentului admis al comisiilor reunite, la art. 8 alin. (1) lit. 
g), "prezentarea contractului încheiat de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor 
din România (CAFR) şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de CNVM" reprezintă 
una din condiţiile pe care trebuie să o îndeplinească o societate de servicii de investiţii 
financiare (SSIF) pentru a fi autorizată de CNVM să presteze servicii de investiţii financiare. 

La titlul III au avut amendamente domnii deputaţi: Florin Georgescu – PSD, Eugen 
Nicolăescu – PNL şi Daniel Ionescu – PRM, precum şi comisiile reunite. Conform 
amendamentului admis al domnului deputat Eugen Nicolăescu, la art. 58 alin. (1) lit. c) a 
făcut precizarea să numai auditorii interni, care nu au calitatea de membri ai Camerei 
Auditorilor Financiari din România, trebuie să aibă pregătirea, experienţa şi integritatea 
profesională în conformitate cu cerinţele impuse de reglementările CNVM. Conform 
amendamentului admis al domnilor deputaţi: Florin Georgescu – PSD, Eugen Nicolăescu – 
PNL, la art. 58 alin. (1) lit. g), "prezentarea contractului încheiat cu un auditor financiar, 
membru al Camerei Auditorilor din România (CAFR) şi care îndeplineşte criteriile comune 
stabilite de CNVM şi CAFR" reprezintă una din condiţiile pe care trebuie să o îndeplinească o 
societate de administrare a investiţiilor (SAI) pentru a fi autorizată de CNVM. Motivaţia 
amendamentului este aceea că, evidenţa auditorilor se ţine de către CAFR. De asemenea, 
comisiile reunite au avut un amendament comun la art. 120 alin. noi (2) –(12) prin care se 
referă la reglementările pe care le va emite CNVM cu privire la SIF-uri. 

Deoarece până la sfârşitul şedinţei membri celor două comisii de specialitate nu au 
finalizat dezbaterile asupra Legii pieţei de capital, în unanimitate s-a hotărât ca dezbaterile să 
fie continuate în ziua de miercuri, 23 iunie 2004. 

  Din numărul total de 30 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  Popescu.  
 
 Miercuri, 23 iunie 2004 

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. 37/2004 privind măsuri de 
diminuare a arieratelor din economie. 
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind trecerea Regiei Autonome a 
"Administraţiei Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la Compania 
Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" – S.A. Constanţa. 
 3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 
29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării 
creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică 
internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989. 
 4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" – S.A. Braşov. 
 5. Alte probleme curente ale activit ii comisiei.  
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 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: domnul 
Enache Jiru – secretar de stat, domnul Paul Ichim – consilier ministru, Ministerului Integrării 



Europene: domnul Andrei Popescu – secretar de stat, domnul Emanuel Berbeci – consilier 
negociator, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare: doamna Gabriela Anghelache – 
preşedinte, doamna Irina Popovici – vicepreşedinte, doamna Ileana Agalopol – comisar, 
domnul Victor Eros – comisar, domnul Octavian Merce – comisar, domnul Paul Miclăuş – 
comisar, doamna Daniela Miclea – director şi doamna Matilda Precup – consilier şi domnul 
Olimp Bărbulescu - consilier, Bursei Române de Mărfuri: domnul Mircea Filipoiu – 
preşedinte.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de 
domnul preşedinte Ovidiu Muşetescu. 

Datorită faptului că nu au trebuit continuate dezbaterile asupra proiectului de Lege 
privind piaţa de capital, începute în ziua de marţi, 22 iunie 2004, membri Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare au hotărât în unanimitate amânarea dezbaterilor 
proiectelor de lege de pe ordinea de zi din ziua de miercuri, 23 iunie 2004, pentru o dată 
ulterioară. 

 

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă continuarea dezbaterilor asupra 
proiectului de Lege privind piaţa de capital. 

La titlul IV au avut amendamente domnii deputaţi: Lucia Cornelia-Lepădatu – PSD, 
Eugen Nicolăescu – PNL şi Daniel Ionescu – PRM, precum şi comisiile reunite. Conform 
amendamentului admis al doamnei deputat Lucia Cornelia-Lepădatu – PSD, la art. 126 alin. 
(1) lit. b) s-a înlocuit sintagma "fără a se limita" cu sintagma "în principal", pentru claritatea 
textului. 

Conform amendamentului admis al domnului deputat Eugen Nicolăescu, la art. 126 
alin. (1) lit. g) s-a precizat că: " contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al 
Camerei Auditorilor din România (CAFR) şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de 
CNVM şi CAFR" reprezintă una din condiţiile pe care trebuie să o îndeplinească un operator 
pe piaţa de capital, în vederea obţinerii autorizaţiei de la CNVM. 

De asemenea, comisiile reunite au avut un amendament comun la art. 148 alin. (3) 
prin care se precizează faptul că, până la data aderării României la Uniunea Europeană, 
"depozitarul central nu va distribui dividende", iar profitul obţinut va fi utilizat, în principal, 
pentru dezvoltarea propriilor sisteme de operare. Motivaţia amendamentului este aceea că, 
utilizarea profitului va avea în vedere în final reducerea costurilor pentru participanţi. 

La titlul V au avut amendamente admise domnul deputat Eugen Nicolăescu – PNL 
precum şi comisiile reunite. Conform amendamentului admis al domnului deputat Eugen 
Nicolăescu – PNL, la art. 206 alin. (5)  se precizează faptul că "preţul determinat de un expert 
independent se aduce la cunoştinţa publicului prin intermediul pieţei pe care se 
tranzacţionează, prin publicare în buletinul CNVM, pe site-ul CNVM şi în 2 ziare financiare 
de circulaţie naţională în termen de 5 zile de la întocmirea raportului" în loc de "7 zile" cum 
era iniţial prevăzut. Motivaţia amendamentului o reprezintă urgentarea informării. 

La titlul VI au avut amendamente admise domnii deputaţi: Dan Radu Ruşanu – PNL,  
Eugen Nicolăescu – PNL, Daniel Ionescu – PRM,  precum şi comisiile reunite. Conform 
amendamentului admis al domnilor deputaţi: Dan Radu Ruşanu – PNL,  Eugen Nicolăescu – 
PNL şi Daniel Ionescu – PRM, la art. 224 alin. (5)  se precizează faptul că "Societatea trebuie 
să informeze fără întârziere în maximum 48 de ore publicul cu privire la orice noi 
evenimente apărute în activitatea acesteia, care nu au fost aduse la cunoştinţa acestuia şi care 
pot conduce la modificări ale preţului acţiunilor, datorită efectului acestor evenimente asupra 
situaţiei patrimoniale şi financiare sau asupra activităţii emitentului în ansamblu", aceasta 
reprezentând o obligaţie a societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată. 

De asemenea, pentru posibilitatea aplicării votului cumulativ, s-a admis şi 
amendamentul de la art. 235 alin. (1) al domnilor deputaţi: Dan Radu Ruşanu – PNL,  Eugen 
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Nicolăescu – PNL, prin care se prevede că: "Administrarea unei societăţi la care se aplică 
metoda votului cumulativ se va realiza de către un consiliu de administraţie format din 
cel puţin 5 membri ". 

In ceea ce priveşte precizarea exactă a obligaţiilor administratorilor, s-a admis  
amendamentul de la art. 243 alin. (6) nou, al domnilor deputaţi: Dan Radu Ruşanu – PNL,  
Eugen Nicolăescu – PNL, prin care se prevede că: "Administratorii sunt obligaţi să 
convoace Adunarea Generală a Acţionarilor, astfel încât această să fie ţinută, la prima 
sau a doua convocare, în termen de cel mult o lună de la data cererii". 

La titlul VIII au avut amendamente admise domnii deputaţi:  Florin Georgescu – PSD, 
Gheorghe Marin – PSD, Ovidiu Muşetescu – PSD,  Eugen Nicolăescu – PNL, precum şi 
comisiile reunite. 

Domnul deputat Eugen Nicolăescu – PNL a dorit să elimine prevederile de la art. 258 
alin. (1) şi (2) conform cărora Auditorii Financiari din România trebuiau înregistraţi într-un 
Registru al CNVM, aceasta urmând să emită reglementări privind organizarea şi funcţionarea 
unui astfel de registru. 

La titlul IX au avut amendamente admise comisiile reunite. 

La titlul X au avut amendamente admise domnii deputaţi:  Florin Georgescu – PSD, 
Amalia Bălăşoiu – PSD, Ovidiu Muşetescu – PSD,  precum şi comisiile reunite. 

Domnii deputaţi: Florin Georgescu – PSD, Amalia Bălăşoiu – PSD au avut un 
amendament admis prin care se propunea eliminarea art. 287 care reglementa înfiinţarea 
Uniunii Naţionale a Administratorilor Pieţelor la Disponibil şi Licitaţiilor (UNAPDL). 
Motivaţia eliminării acestui articol este aceea că, legea nu reglementează activitatea unor 
astfel de organisme. 

 La acest proiect de lege au avut amendamente respinse, urmând a fi susţinute în Plenul 
Camerei Deputaţilor, domnii deputaţi: Dan Radu Ruşanu, Florin Georgescu, Lucia-Cornelia 
Lepădatu, Iuliu Vida, Amalia Bălăşoiu, Doina-Micşunica Dreţcanu, Minodora Cliveti, Eugen 
Nicolăescu, Gheorghe Marcu, Nicu Spiridon, Ioan Rus, Nicolae Sersea  şi Francisc Pecsi. 
 In urma dezbaterilor membrii comisiilor reunite au hotărât, cu 52 de voturi pentru şi 2 
abţineri, ca proiectul de lege să fie avizat, cu amendamente. 
 Din numărul total de 30 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  Popescu.  
 

  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 

                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Vida     
                              Expert parlamentar 
                     Alina Hodivoianu
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