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Proces verbal
al şedinţei comisiei 

din zilele de 15 şi 16 aprilie 2003

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi în zilele de 15 şi 16
aprilie 2003.

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea :
Marţi, 15 aprilie 2003
1. Informare asupra activităţii desfăşurate de Bursa de Valori Bucureşti.
2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Miercuri, 16 aprilie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2003 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind
contractele de parteneriat public-privat.

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi, 15 aprilie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan

Radu Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.
A fost invitat şi a participat la lucrările comisiei, din partea Bursei de

Valori Bucureşti: domnul Stere Farmache – director general.
La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă informarea asupra

activităţii desfăşurate de Bursa de Valori Bucureşti.
Reprezentantul Bursei de Valori Bucureşti a făcut o prezentare generală a

instituţiei, arătând rolul şi importanţa bursei şi subliniind obiectivele bursei, în
final exemplificând factorii care pot influenţa performanţele acestei instituţii.

Astfel, reprezentantul Bursei de Valori Bucureşti a spus că principalul rol
al bursei este de a furniza o piaţă organizată pentru tranzacţionarea valorilor
mobiliare, de a contribui la creşterea lichidităţii valorilor mobiliare, prin
concentrarea în piaţă a cererii şi ofertei pentru titlurile listate, de a contribui la
formarea unor preţuri care să reflecte cât mai fidel relaţia cerere-ofertă pentru
valorile mobiliare tranzacţionate pe piaţa bursieră. In prezent, organizarea cotei
bursei are următoarea structură:

1. sectorul valorilor mobiliare emise de persoane juridice române:
categoria I, categoria de Bază şi categoria Plus;
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2. sectorul valorilor mobiliare emise de către stat, autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale şi alte autorităţi;

3. sectorul internaţional, unde până acum nu a existat nici o solicitare.
Reprezentantul Bursei de Valori Bucureşti a spus că încă de la înfiinţare,

instituţia a optat pentru construirea unei pieţe secundare moderne pentru
negocierea valorilor mobiliare listate, care are ca suport tehnic un sistem
electronic modular integrat şi care asigură atât încheierea tranzacţiilor cât şi
compensarea obligaţiilor băneşti şi înregistrarea transferurilor de proprietate
asociate decontării tranzacţiilor.

Reprezentantul Bursei de Valori Bucureşti a spus că în anul 1997 a avut
loc lansarea principalului indice al pieţei bursiere, indicele BET, iar în anul 1998
a urmat lansarea indicelui general al pieţei bursiere, BET-C. In anul 2001 a avut
loc listarea la cota bursei a primelor serii de obligaţiuni municipale emise în
România, pentru prima dată după al II-lea Război Mondial. Reprezentantul
Bursei de Valori Bucureşti a precizat că anul 2002 a reprezentat pentru bursă cel
mai bun an din întreaga existenţă, cei trei indici calculaţi de bursă atingând în
această perioadă niveluri maxime istorice.

Reprezentantul Bursei de Valori Bucureşti a enumerat şi principalele
obiective ale bursei, afirmând că ar trebui ca în viitor, în vederea dinamizării
pieţei bursiere, să se urmărească două aspecte: 

1. diversificarea ofertei de valori mobiliare;
2. stimularea cererii pentru valori mobiliare.
Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin l-a întrebat pe reprezentantul

Bursei de Valori Bucureşti, dacă există în prezent cerinţe noi ce trebuie
introduse în cadrul legislaţiei din domeniu, în contextul armonizării acesteia cu
prevederile Uniunii Europene.

Reprezentantul Bursei de Valori Bucureşti a spus că există o serie de
amendamente pe care instituţia doreşte să le prezinte membrilor comisiei în
vederea reglementării unor aspecte ce au apărut în momentul punerii în practică
a OUG nr. 28/2002 şi respectiv, OUG nr. 122/2002, care au fost aprobate chiar
în cadrul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.
Reprezentantul Bursei de Valori Bucureşti a precizat faptul că, la vremea
adoptării acestor acte normative nu au putut fi luate în calcul anumite aspecte,
care au apărut ulterior, după aplicarea celor două ordonanţe. Astfel, una din
cerinţe ar fi prezenţa directă pe piaţa de capital a băncilor, în prezent acestea
participând pe piaţă în mod indirect, prin intermediul propriilor firme de
brokeraj.

Domnul deputat Napoleon Pop a dorit să precizeze faptul că, bursa ar
trebui să aibă o politică mai agresivă în vederea introducerii acestui mecanism
pe piaţă românească. De asemenea, domnul deputat Napoleon Pop a spus că pe
viitor ar trebui făcută  publicitate acestei instituţii, pentru a fi cunoscută de toată
lumea, impunându-se şi emiterea unei literaturi de specialitate care să fie
înţeleasă nu numai de marii profesori universitari, ci şi de nespecialişti.

Domnul deputat Napoleon Pop a încheiat, prin a spune că, sistemul în care
lucrează bursa este un sistem închis, existând o izolare şi o competiţie păguboasă
între activitatea Ministerului Finanţelor Publice, sistemul bancar şi Bursa de
Valori Bucureşti.
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Reprezentantul Bursei de Valori Bucureşti a recunoscut deficienţele
semnalate de domnul deputat Napoleon Pop, însă a spus că, principalul motiv
pentru apariţia lor îl reprezintă lipsa de atractivitate a produselor tranzacţionate
la bursă, existând un slab interes al investitorilor, iar o altă problemă o constituie
insuficienţa resurselor băneşti pe care o are bursa.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a subliniat faptul că în prezent,
piaţa de valori din România este cea mai scumpă şi din cauza taxelor impuse de
CNVM. Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu i-a sugerat reprezentantului
Bursei de Valori Bucureşti ca la proxima întâlnire cu membrii comisiei, să
prezinte un material cu propuneri de modificare a legislaţiei actuale, în vederea
îmbunătăţirii activităţii pe piaţa valorilor mobiliare.       

Miercuri, 16 aprilie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan

Radu Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea

Ministerului Finanţelor Publice: doamna Elena Ianda– director general adjunct,
din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei: doamna
Eugenia Popescu - director general, domnul Emil Ungureanu - director general
şi domnul Dan Banciu - consilier.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 15/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.

Reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei a prezentat proiectul de lege arătând necesitatea aprobării acestuia.

Reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei a spus că în aplicarea prevederilor legale, ministerul s-a confruntat cu
o serie de neconcordanţe şi neclarităţi de natură procedurală, apărând necesitatea
redefinirii unor termeni, în sensul extinderii delegării atribuţiilor autorităţii
publice la unităţile din subordinea sau de sub autoritatea ministerelor. De
asemenea, reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei a afirmat că datorită existenţei unor lacune în Ordonanţa Guvernului
nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat s-a impus emiterea
de către guvern a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2003, prin care se
completează cadrul legislativ actual cu reglementarea transferului dreptului de
administrare asupra instalaţiilor, clădirilor şi a dotărilor aferente proiectului de
parteneriat public-privat, nefinalizate, precum şi a celor finalizate.

Reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei a spus că, după apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
15/2003, specialiştii din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei au sesizat o serie de elemente ce ar trebui
nuanţate pentru a nu se da curs, în aplicarea legii, la unele interpretări. In acest
sens, din partea ministerului, s-a primit la comisie un material cu noile
modificări ce trebuiesc operate asupra texului Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 15/2003.
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Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a precizat că materialul
primit de la minister a fost studiat de domnii deputaţi, însă, textele nu vor fi
însuşite de membrii comisiei datorită faptului că vor exista discuţii pe fond
asupra ordonanţei la Comisia pentru industrii şi servicii, unde se vor dezbate
amănunţit aceste aspecte. Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a
spus că membrii comisiei noastre vor da un aviz simplu, în forma prezentată,
acestui proiect de lege, urmând ca în şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii
să se dezbată amendamentele propuse de minister.

Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a precizat faptul că, în aceeaşi
zi există în dezbatere acest act normativ,  la comisia noastră şi la Comisia pentru
industrii şi servicii, şi în acest context, pentru a economisi timpul şi a nu se
suprapune şedinţele celor două comisii, în cadrul Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare nu se vor dezbate amendamentele propuse de
iniţiator, acestea urmând a fi dezbătute la comisia sesizată în fond. De asemenea,
doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a propus sistarea discuţiilor generale şi
trecerea la vot.

Domnul deputat Eugen Arnăutu a dorit să ştie dacă ordonanţa şi-a făcut
deja efectele.

Reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei a spus că ordonanţa nu şi-a făcut efectele, iar prin noul act normativ se
doreşte lămurirea unor aspecte ce urmează a fi luate în discuţie în cadrul
negocierilor asupra contractelor de parteneriat public-privat ce vor fi încheiate.

Cu 27 voturi pentru şi o abţinere proiectul de lege a fost avizat, în forma
prezentată.

  PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu                                   

                      SECRETAR,                                                
                          Iuliu Vida                                  

Expert parlamentar,
                                                                                                 Alina Cristina Hodivoianu
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