
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică  economică, 

 reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr. 21/ 159 /22.04.2004 
 
 

R A P O R T     
asupra proiectului 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 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art.138 şi art.139 din Ordonanţa de urgenţă 
a  Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, transmis cu adresa 
nr.PL 429/ 30.06.2003. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
               - Avizul nr. 1496/22.11.2003 al Consiliului Legislativ; 
               - Avizul nr. 429/02.07.2003 al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi; 
               - Avizul nr. 381/18.09.2003 al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 
           - Scrisoarea din 31 octombrie 2003 a Consiliului Investitorilor Străini. 
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 Proiectul de Lege are ca obiect modificarea art. 138 şi a art.139 din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 28/2002  în 

sensul introducerii unor criterii echilibrate în stabilirea unui preţ transparent, echitabil şi corect, care să permită derularea ofertelor de 
preluare în vederea delistării societăţilor deţinute public, fără prejudicierea intereselor acţionarilor implicaţi în aceste operaţiuni. 

     Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 alin. (3) 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 proiectului 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.   

     La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 membrii. 
     Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 iunie 2003. 
     În urma dezbaterii, Comisia, a hotărât cu 26 voturi pentru, două voturi contra şi o abţinere,  admiterea cu modificări a 

proiectului 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. 

 
 

 2



I. Amendamente admise 
 

În urma examinării acestui proiect de lege,  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, propune ca acesta să fie 
supus, spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

                        
                      Textul adoptat de Senat  
 

Text propus de Comisie 
Autorul amedamentului 

Motivarea 
propunerii   amendamentelor 

 
 

0 1 2 3 
1.  

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a  Guvernului nr. 165 din 20 
noiembrie 2002 pentru modificarea art.138 şi 
art.139 din Ordonanţa de urgenţă a  
Guvernului nr. 28/2002 privind valorile 
mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi 
pieţele reglementate, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.864 din 29 
noiembrie 2002, cu următoarele modificări: 
 

 
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a  Guvernului nr. 165 din 20 
noiembrie 2002 pentru modificarea art.138 şi 
art.139 din Ordonanţa de urgenţă a  
Guvernului nr. 28/2002 privind valorile 
mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi 
pieţele reglementate, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.864 din 29 
noiembrie 2002. 
 

Autor: Grupul PSD din Comisie 
 

 
 

2. - La articolul I punctul 1, alineatele (2), (3) şi 
(7) ale articolului 138 vor avea următorul 
cuprins: 
 
(2) Preţul din oferta publică de preluare în 
vederea închiderii societăţii  va fi cel puţin 
egal cu media aritmetică a preţurilor 

 
Se elimină 

 
   
Autor: Grupul PSD din Comisie 
 

Fundamentarea menţinerii 
practicii actuale se bazează pe 
faptul că metodele de stabilire 
a preţului propuse prin 
Ordonanţa 165 au fost 
identificate cu luarea în 
considerare a unor practici 
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0 1 2 3 
determinate de un evaluator independent 
desemnat de acesta, în conformitate cu 
următoarele metode: 
    a) metoda determinării celei mai mari 
valori dintre: 
1.   preţul mediu ponderat de 
tranzacţionare pe piaţa reglementată, 
calculat pe o perioadă de 12 luni 
precedentă datei de 1 decembrie 2002 
pentru emitenţii care, la acea dată, 
deţineau poziţia majoritară absolută, ce le 
conferea mai mult de 90% din drepturile 
de vot asupra emitentului, respectiv pe o 
perioadă de 12 luni precedentă 
transmiterii către CNVM a anunţului 
prevăzut la alin. (4), pentru emitenţii care 
au dobândit această poziţie ulterior datei 
menţionate. Determinarea preţului mediu 
ponderat de tranzacţionare pe piaţa 
reglementată va lua în considerare toate 
tranzacţiile înregistrate în perioada de 
referinţă, inclusiv ofertele publice de 
vânzare-cumpărare de acţiuni; 
2.  preţul cel mai ridicat plătit pentru 
acţiunile emitentului de către iniţiator, în 
perioada de 12 luni precedentă datei de 1 

similare prevăzute în 
legislaţiile ţărilor vest-
europene cât şi a prevederilor 
cuprinse în proiectul de 
Directivă a Uniunii Europene 
menit a stabili un set de reguli 
transparente în această 
materie. 
Ele sunt rezultatul valorificării 
experienţei  în acest domeniu 
a altor ţări cu o piaţă de capital 
stabilă şi de tradiţie urmărind 
respectarea unor principii 
acceptate pe plan internaţional 
: transparenţă, obiectivitate, 
echitabilitate. 
Consider m c  prin 
aceste prevederi se 
asigur  un cadru legal 
echitabil care s  
permit  derularea 
ofertelor de preluare în 
vederea delist rii 
societ ilor de inute 
public far  
prejudicierea 
intereselor ac ionarilor 
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0 1 2 3 
decembrie 2002 pentru emitenţii care, la 
acea dată, deţineau poziţia majoritară 
absolută, ce le conferea mai mult de 90% 
din drepturile de vot asupra emitentului, 
respectiv pe o perioadă de 12 luni 
precedentă dobândirii poziţiei majoritare 
absolute, pentru emitenţii ce au dobândit 
această poziţie ulterior datei menţionate. 
Determinarea preţului cel mai ridicat 
plătit pentru acţiunile emitentului de către 
iniţiator va lua în considerare toate 
achiziţiile prin care iniţiatorul a dobândit 
acţiuni ale emitentului în perioada de 
referinţă; 
    b) metoda activului net corectat, după 
cum urmează: 
1.  pentru emitenţii care întocmesc 
situaţiile financiare conform Standardelor 
Internaţionale de Contabilitate IAS, 
activul net corectat se va determina pe 
baza ultimei balanţe contabile finalizate la 
data evaluării, având în vedere prevederile 
IAS şi aplicarea corespunzătoare a 
Ordinului ministrului finanţelor publice 
pentru aprobarea reglementărilor 
contabile armonizate cu Directiva a IV-a a 

implica i în aceste 
opera iuni. 
De la momentul intrării în 
vigoare a OUG nr 165/002 au 
fost derulate un număr de 
aproximativ 120 de oferte de 
preluare din care au fost 
contestate un număr de 7 
oferte, respectiv 5,8%, în ceea 
ce priveşte preţul oferit 
calculat pe baza criteriilor 
menţionate în ordonanţă. 
Aceste statistici confirmă 
faptul că aceste criterii au 
condus la stabilirea unuor 
preţuri echitabile în cadrul 
acestor oferte de preluare. 
Menţionarea activului net 
contabil şi nu a activului net 
corectat reprezintă un 
amendament introdus de 
Comisia Buget, finanţe şi 
bănci din Camera 
Deputaţilor. 
Modificarea propusă de Senat 
nu este oportună având în 

d difi l i ii
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0 1 2 3 
Comunităţilor Economice Europene şi cu 
Standardele Internaţionale de 
Contabilitate, precum şi a celorlalte 
dispoziţii legale în domeniu; 
2.   pentru emitenţii care nu întocmesc 
situaţiile financiare în conformitate cu 
IAS, activul net corectat se va determina 
pe baza ultimei balanţe contabile finalizate 
la data evaluării, în conformitate cu 
standardele adoptate de către Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor din România 
(ANEVAR) care sunt în concordanţă cu 
standardele europene (EVS) şi standardele 
internaţionale de evaluare (IVS) şi cu 
respectarea legislaţiei în vigoare privind 
reevaluarea imobilizărilor corporale. 
c) metoda capitalizării veniturilor şi a 
fluxurilor de numerar, în conformitate cu 
standardele adoptate de către Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor din România 
(ANEVAR) care sunt în concordanţă cu 
standardele europene (EVS) şi cu 
standardele internaţionale de evaluare 
(IVS). 
 
 

vedere dificultatea estimării 
veniturilor viitoare care 
urmează a fi obţinute de o 
societate deţinută public 
precum şi a ratei de actualizare 
a acestora.  
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(3) În cazul în care preţul din oferta publică 
de preluare nu poate fi stabilit prin aplicarea 
metodelor prevăzute la alin. (2), preţul din 
ofertă va fi stabilit de evaluatorul 
independent, în conformitate cu standardele 
de evaluare adoptate de către Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor din România 
(ANEVAR). 
 

---------------------------------------------------- 
 

(7) În cazul în care, în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului, investitorii care 
deţin, singuri sau acţionând în mod concertat 
cu alte persoane, cel puţin 25% din restul 
acţiunilor pentru care se face oferta, contestă 
preţul stabilit, va fi numit un nou evaluator 
independent, angajat de către aceştia, care va 
stabili preţul de cumpărare pentru oferta 
publică de preluare, în conformitate cu 
metodele prevăzute la alin. (2). 
    Dacă preţul stabilit de noul evaluator este 
mai mare cu până la 20% faţă de preţul 
stabilit de primul evaluator, preţul se va fixa 
la valoarea dată de media aritmetică a celor 
două valori. În cazul în care noul preţ stabilit 
este mai mare cu peste 20% faţă de preţul 
stabilit de primul evaluator, preţul va fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerăm că propunerea 
potrivit căreia, posibilitatea de 
contestare a preţului revine 
acţionarului/acţionarilor ce 
deţin împreună cel puţin 75% 
din restul acţiunilor pentru 
care se face oferta constituie o 
soluţie de echilibru între 
poziţiile divergente ale 
reprezentanţilor acţionarilor 
majoritari respectiv 
acţionarilor minoritari 
implicaţi în aceste operaţiuni

 7



0 1 2 3 
determinat printr-o nouă expertiză efectuată 
de un evaluator independent, desemnat de 
comun acord de iniţiatorul ofertei şi de 
acţionarii contestatari. 
   

implicaţi în aceste operaţiuni. 
Reducerea pragului la 25% 
creează posibilităţi multiple de 
contestare a preţului cu scopul 
vădit de a împiedica derularea 
acestui tip de oferte publice. 
 

 
 
 
                                        PREŞEDINTE,                                                                                                                                         
                                           Dan Radu Ruşanu               

                                                                                                  SECRETAR,                                                 
                                                                                               Iuliu Vida            
 
 
                                                                                                               
Expert parlamentar, 

                                                                                                                                                                                           Olga Tutoveanu
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I. Amendamente admise 

 

În urma examinării acestui proiect de lege,  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, propune ca acesta să fie 
supus, spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

                        
                      Textul adoptat de Senat  
 

Text propus de Comisie 
Autorul amedamentului 

Motivarea 
propunerii   amendamentelor 

 
 

0 1 2 3 
1.  

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a  Guvernului nr. 165 din 20 
noiembrie 2002 pentru modificarea art.138 şi 
art.139 din Ordonanţa de urgenţă a  
Guvernului nr. 28/2002 privind valorile 
mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi 
pieţele reglementate, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.864 din 29 
noiembrie 2002, cu următoarele modificări: 
 

nemodificat 
 

 
 

2. - La articolul I punctul 1, alineatele (2), (3) şi 
(7) ale articolului 138 vor avea următorul 
cuprins: 
 
(2) Preţul din oferta publică de preluare în 
vederea închiderii societăţii  va fi cel puţin 
egal cu media aritmetică a preţurilor 

- La articolul I punctul 1, alineatele (2), (3) şi 
(7) ale articolului 138 vor avea următorul 
cuprins:  
 
(2) Preţul din oferta publică de preluare 
propus de iniţiator va fi egal cu media 
aritmetică a preţurilor determinate de un 

Fundamentarea menţinerii 
practicii actuale se bazează pe 
faptul că metodele de stabilire 
a preţului propuse prin 
Ordonanţa 165 au fost 
identificate cu luarea în 
considerare a unor practici 
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0 1 2 3 
determinate de un evaluator independent 
desemnat de acesta, în conformitate cu 
următoarele metode: 
    a) metoda determinării celei mai mari 
valori dintre: 
1.   preţul mediu ponderat de 
tranzacţionare pe piaţa reglementată, 
calculat pe o perioadă de 12 luni 
precedentă datei de 1 decembrie 2002 
pentru emitenţii care, la acea dată, 
deţineau poziţia majoritară absolută, ce le 
conferea mai mult de 90% din drepturile 
de vot asupra emitentului, respectiv pe o 
perioadă de 12 luni precedentă 
transmiterii către CNVM a anunţului 
prevăzut la alin. (4), pentru emitenţii care 
au dobândit această poziţie ulterior datei 
menţionate. Determinarea preţului mediu 
ponderat de tranzacţionare pe piaţa 
reglementată va lua în considerare toate 
tranzacţiile înregistrate în perioada de 
referinţă, inclusiv ofertele publice de 
vânzare-cumpărare de acţiuni; 
2.  preţul cel mai ridicat plătit pentru 
acţiunile emitentului de către iniţiator, în 
perioada de 12 luni precedentă datei de 1 

evaluator independent desemnat de acesta, în 
conformitate cu cel puţin două dintre 
următoarele metode: 
    a) metoda preţului mediu ponderat de 
tranzacţionare pe piaţa reglementată, după 
cum urmează: 
    - pentru acţionarul majoritar sau grupul 
de persoane prevăzut la alin. (1), care la 
data de 1 decembrie 2002 deţine poziţia 
majoritară absolută ce îi conferă mai mult 
de 90% din drepturile de vot asupra 
emitentului, se va lua în considerare preţul 
mediu ponderat de tranzacţionare al 
acţiunilor pe piaţa reglementată 
respectivă, calculat pe perioada de 12 luni 
precedentă datei de 1 decembrie 2002; 
    - pentru acţionarul majoritar sau grupul 
de persoane prevăzut la alin. (1), care 
dobândeşte ulterior datei de 1 decembrie 
2002 poziţia majoritară absolută ce îi 
conferă mai mult de 90% din drepturile de 
vot asupra emitentului, se va lua în 
considerare preţul mediu ponderat de 
tranzacţionare al acţiunilor pe piaţa 
reglementată respectivă, calculat pe 
perioada de 12 luni precedentă datei de 

similare prevăzute în 
legislaţiile ţărilor vest-
europene cât şi a prevederilor 
cuprinse în proiectul de 
Directivă a Uniunii Europene 
menit a stabili un set de reguli 
transparente în această 
materie. 
Ele sunt rezultatul valorificării 
experienţei  în acest domeniu 
a altor ţări cu o piaţă de capital 
stabilă şi de tradiţie urmărind 
respectarea unor principii 
acceptate pe plan internaţional 
: transparenţă, obiectivitate, 
echitabilitate. 
Consider m c  prin 
aceste prevederi se 
asigur  un cadru legal 
echitabil care s  
permit  derularea 
ofertelor de preluare în 
vederea delist rii 
societ ilor de inute 
public far  
prejudicierea 
intereselor ac ionarilor 
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0 1 2 3 
decembrie 2002 pentru emitenţii care, la 
acea dată, deţineau poziţia majoritară 
absolută, ce le conferea mai mult de 90% 
din drepturile de vot asupra emitentului, 
respectiv pe o perioadă de 12 luni 
precedentă dobândirii poziţiei majoritare 
absolute, pentru emitenţii ce au dobândit 
această poziţie ulterior datei menţionate. 
Determinarea preţului cel mai ridicat 
plătit pentru acţiunile emitentului de către 
iniţiator va lua în considerare toate 
achiziţiile prin care iniţiatorul a dobândit 
acţiuni ale emitentului în perioada de 
referinţă; 
    b) metoda activului net corectat, după 
cum urmează: 
1.  pentru emitenţii care întocmesc 
situaţiile financiare conform Standardelor 
Internaţionale de Contabilitate IAS, 
activul net corectat se va determina pe 
baza ultimei balanţe contabile finalizate la 
data evaluării, având în vedere prevederile 
IAS şi aplicarea corespunzătoare a 
Ordinului ministrului finanţelor publice 
pentru aprobarea reglementărilor 
contabile armonizate cu Directiva a IV-a a 

transmitere către C.N.V.M. a anunţului 
prevăzut la alin. (4); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    b) metoda activului net contabil, 
determinat în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Contabilitate IAS şi cu 
aplicarea corespunzătoare a ordinului 
ministrului finanţelor publice pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile 
armonizate cu Directiva a IV-a a 
Comunităţilor Economice Europene şi cu 
Standardele Internaţionale de 
Contabilitate, precum şi a celorlalte 
dispoziţii legale în domeniu; 
 

implica i în aceste 
opera iuni. 
De la momentul intrării în 
vigoare a OUG nr 165/002 au 
fost derulate un număr de 
aproximativ 120 de oferte de 
preluare din care au fost 
contestate un număr de 7 
oferte, respectiv 5,8%, în ceea 
ce priveşte preţul oferit 
calculat pe baza criteriilor 
menţionate în ordonanţă. 
Aceste statistici confirmă 
faptul că aceste criterii au 
condus la stabilirea unuor 
preţuri echitabile în cadrul 
acestor oferte de preluare. 
Menţionarea activului net 
contabil şi nu a activului net 
corectat reprezintă un 
amendament introdus de 
Comisia Buget, finanţe şi 
bănci din Camera 
Deputaţilor. 
Modificarea propusă de Senat 
nu este oportună având în 

d difi l i ii
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Comunităţilor Economice Europene şi cu 
Standardele Internaţionale de 
Contabilitate, precum şi a celorlalte 
dispoziţii legale în domeniu; 
2.   pentru emitenţii care nu întocmesc 
situaţiile financiare în conformitate cu 
IAS, activul net corectat se va determina 
pe baza ultimei balanţe contabile finalizate 
la data evaluării, în conformitate cu 
standardele adoptate de către Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor din România 
(ANEVAR) care sunt în concordanţă cu 
standardele europene (EVS) şi standardele 
internaţionale de evaluare (IVS) şi cu 
respectarea legislaţiei în vigoare privind 
reevaluarea imobilizărilor corporale. 
c) metoda capitalizării veniturilor şi a 
fluxurilor de numerar, în conformitate cu 
standardele adoptate de către Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor din România 
(ANEVAR) care sunt în concordanţă cu 
standardele europene (EVS) şi cu 
standardele internaţionale de evaluare 
(IVS). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    c) preţul cel mai ridicat plătit pentru 
acţiunile emitentului de către iniţiator, cu 
condiţia ca această achiziţie să fi fost 
efectuată în perioada de 12 luni precedentă 
lansării ofertei publice de preluare. 
 
 
 
 
    (3) În cazul în care preţul din oferta publică 

vedere dificultatea estimării 
veniturilor viitoare care 
urmează a fi obţinute de o 
societate deţinută public 
precum şi a ratei de actualizare 
a acestora.  
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(3) În cazul în care preţul din oferta publică 
de preluare nu poate fi stabilit prin aplicarea 
metodelor prevăzute la alin. (2), preţul din 
ofertă va fi stabilit de evaluatorul 
independent, în conformitate cu standardele 
de evaluare adoptate de către Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor din România 
(ANEVAR). 
 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
 
(7) În cazul în care, în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului, investitorii care 
deţin, singuri sau acţionând în mod concertat 
cu alte persoane, cel puţin 25% din restul 
acţiunilor pentru care se face oferta, contestă 
preţul stabilit, va fi numit un nou evaluator 
independent, angajat de către aceştia, care va 
stabili preţul de cumpărare pentru oferta 
publică de preluare, în conformitate cu 
metodele prevăzute la alin. (2). 
 
 

de preluare nu poate fi stabilit ca medie 
aritmetică a valorilor obţinute prin 
aplicarea a cel puţin două dintre metodele 
enumerate la alin. (2), preţul se va calcula 
doar pe baza uneia dintre acestea. În 
situaţia în care nu se va putea aplica nici 
una dintre metodele prevăzute la alin. (2), 
preţul din ofertă va fi stabilit de evaluatorul 
independent în conformitate cu standardele 
internaţionale de evaluare. 
 
----------------------------------------------------  
 
(7) În cazul în care, în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului, investitorii care 
deţin, singuri sau acţionând în mod concertat 
cu alte persoane, cel puţin 75% din restul 
acţiunilor pentru care se face oferta 
obligatorie de preluare contestă preţul 
stabilit, va fi numit un nou evaluator 
independent angajat de către aceşti 
investitori, care va stabili preţul de 
cumpărare pentru oferta publică de preluare, 
în conformitate cu metodele prevăzute la alin. 
(2). 
    Dacă preţul stabilit de noul evaluator este 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerăm că propunerea 
potrivit căreia, posibilitatea de 
contestare a preţului revine 
acţionarului/acţionarilor ce 
deţin împreună cel puţin 75% 
din restul acţiunilor pentru 
care se face oferta constituie o 
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    Dacă preţul stabilit de noul evaluator este 
mai mare cu până la 20% faţă de preţul 
stabilit de primul evaluator, preţul se va fixa 
la valoarea dată de media aritmetică a celor 
două valori. În cazul în care noul preţ stabilit 
este mai mare cu peste 20% faţă de preţul 
stabilit de primul evaluator, preţul va fi 
determinat printr-o nouă expertiză efectuată 
de un evaluator independent, desemnat de 
comun acord de iniţiatorul ofertei şi de 
acţionarii contestatari. 
   

mai mare cu până la 20% faţă de preţul 
stabilit de primul evaluator, preţul se va fixa 
la valoarea dată de media aritmetică a celor 
două valori. În cazul în care noul preţ stabilit 
este mai mare cu peste 20% faţă de preţul 
stabilit de primul evaluator, preţul va fi 
determinat printr-o nouă expertiză efectuată 
de un evaluator independent desemnat de 
comun acord de iniţiatorul ofertei şi de 
acţionarii contestatari. 
 
Autor: Grupul PSD din Comisie 
 

soluţie de echilibru între 
poziţiile divergente ale 
reprezentanţilor acţionarilor 
majoritari respectiv 
acţionarilor minoritari 
implicaţi în aceste operaţiuni. 
Reducerea pragului la 25% 
creează posibilităţi multiple de 
contestare a preţului cu scopul 
vădit de a împiedica derularea 
acestui tip de oferte publice. 
 

 
 
 
                                        PREŞEDINTE,                                                                                                                                         
                                           Dan Radu Ruşanu               

                                                                                                  SECRETAR,                                                 
                                                                                               Iuliu Vida            
 
 
                                                                                                               
Expert parlamentar, 

                                                                                                                                                                                           Olga Tutoveanu

 15



 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică  economică,  Bucureşti,  

Nr. 21/ 159 /22.04.2004  reformă şi privatizare 
 
 

 
 

 
      C ă t r e, 

     BIROUL  PERMANENT  AL 
     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 

                  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra 
proiectului 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, 
trimis cu adresa nr. PL429/30.06.2003. 

 
 
 
                                            PREŞEDINTE, 

Dan Radu RUŞANU 
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