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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2000 pentru

modificarea şi completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi

bursele de valori, trimis Comisiei, pentru examinare în fond, în procedură de

urgenţă, cu adresa nr. 273/05.06.2000.

La întocmirea Raportului, Comisia a avut în vedere avizul primit

de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

PREŞEDINTE,

Dan Radu Ruşanu
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R  A  P  O  R  T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/1994
privind valorile mobiliare şi bursele de valori,

 lege ordinară.

In urma analizării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţa

de urgenţă a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea şi completarea Legii

nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, în şedinţa din 14

martie 2001 , trimis cu adresa nr. 273 din 5 iunie 2000, înregistrat sub nr. 170

din 6 iunie 2000, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a

hotărât că acesta nu poate fi acceptat şi propune Plenului respingerea pentru

următoarele motive:

- ordonanţa de urgenţă a fost dată într-o situaţie excepţională,
producându-şi efectele în cazul concret pentru care a fost emisă;

- nu este normal şi legal ca membrii Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare să fie numiţi de către Parlament şi să fie suspendaţi sau revocaţi de
către Guvern, aceasta reprezentând o ingerinţă a Guvernului în atribuţiile
Parlamentului, încălcându-se principiul separării puterilor în stat.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

      Experţi parlamentari:
         Ştefan Condeescu
         Doina Leonte

      Alina Hodivoianu
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