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R A P O R T     
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 

 urgenţă a  Guvernului nr.165/2002 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a  Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare,  serviciile 

de investiţii financiare şi pieţele reglementate 
 
 

 
     În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de  urgenţă a  Guvernului nr.165/2002 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 28/2002 privind 
valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, 
transmisă cu adresa nr.PL 327/ 23.06.2003. 
                 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

       - Avizul nr. 907/19.06.2003 al Consiliului Legislativ şi 
       - Punctul de vedere al Guvernului nr.2339/10.09.2003; 

                  Propunerea legislativă are ca obiect modificarea alin. (2) şi (7) ale art. 
138 din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 28/2002 deoarece piaţa de 
capital este influenţată negativ de preţurile derizorii în oferta publică şi de 
delistarea emitenţilor cei mai semnificativi din punct de vedere al lichidităţii şi 
capitalizării. 
                 Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţie.  

 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei au examinat acest proiect de Lege în şedinţa din data de 21 
aprilie 2004.  

La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi, în 
conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
din partea CNVM - domnul vicepreşedinte Victor Erös şi din partea Ministerului 
Finanţelor Publice - doamna director general adjunct Valeria Nistor.   
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 
membrii. 
               Ca urmare a dezbaterilor care au avut în vedere şi proiectul de Lege 
privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 165/2002 pentru 
modificarea art.138 şi art.139 din Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 
28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele 
reglementate  şi a aprobării prin vot a textelor pentru art.138 alineatele (2) şi (7) 
ale acestuia,  membrii Comisiei au hotărât cu 26 voturi pentru, două voturi 
contra şi o abţinere să propună plenului Camerei deputaţilor respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului 
nr.165/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 
28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele 
reglementate.  

 
 
 

 
PREŞEDINTE,                                                                                                                 

                  Dan Radu Ruşanu        
 
        

                                                                                                             

                                                            SECRETAR,                                                 
                                      Iuliu Vida            
 
 
                                                                       
 
                                                                       
 
                                                                       
Expert parlamentar, 

                                                                                            Olga Tutoveanu
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      C ă t r e, 

     BIROUL  PERMANENT  AL 
     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 

                  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra asupra 
propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de  
urgenţă a  Guvernului nr.165/2002 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 28/2002 privind 
valorile mobiliare,  serviciile de investiţii financiare şi pieţele 
reglementate, trimisă cu adresa  nr. PL 327/ 23.06.2003. 
 
 
 
 
                                            PREŞEDINTE, 

Dan Radu RUŞANU 
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