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 Marţi,  16  mai  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2006 (PLx418/2006) – comun cu Senatul. 

 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) 

şi (3) ale art. 21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 

comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 

statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 336/2006). 

 

 3. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 

pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale Loteria 

Română – S.A. şi a Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., precum 

Administrator
Original
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şi pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 210/2006) – trimis de la 

Plen. 

 

4. Audierea reprezentanţilor AVAS cu privire la proiectul de unificare a 

legislaţiei privind privatizarea – şedinţă comună cu Comisia de privatizare din 

Senat.  

    

5. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

La lucrările celor două Comisii au fost prezenţi 31 deputaţi din totalul 35 

de membri.  

Domnul deputat Andrei Gerea a fost înlocuit de doamna deputat Monica 

Ştirbu. Domnul deputat Alin Teodorescu este plecat în delegaţie externă. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose 

preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din 

Camera Deputaţilor şi de domnul senator Carol Dina, preşedintele Comisiei 

pentru privatizare şi administrarea activelor statului din Senat. 

  

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice: domnul  Sebastian Vlădescu – ministru, doamna Doina 

Dascălu – secretar de stat şi doamna Gheorghiţa Oprea – director general, 

reprezentantul Companiei Naţionale Loteria Română: - S.A.: doamna Liliana 

Ghervasuc – preşedinte CA (director general), reprezentantul Companiei 

Naţionale  Imprimeria Naţională – S.A.: domnul Dan Docan – director general, 

iar din partea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul Răzvan 

Orăşanu – preşedinte şi domnul László Gyerkó – vicepreşedinte.  
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 La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 

(PLx418/2006) – comun cu Senatul. 

 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a menţionat că evoluţiile bugetare pe primele trei luni ale anului, 

precum şi o serie de acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi 

cheltuielilor bugetare au constituit premise pentru rectificarea bugetului pe anul 

în curs. Analiza execuţiei bugetare operative pe primele trei luni ale anului 

evidenţiază faptul că veniturile bugetului general consolidat reprezintă 23,4% 

din estimările anuale, prezentând o creştere de 19,1% comparativ cu încasările 

din perioada corespunzătoare din anul precedent, iar cheltuielile bugetului 

general consolidat reprezintă 20,6% din prevederile anuale, respectiv o creştere 

de 7,7% comparativ cu perioada similară din anul anterior. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a subliniat că propunerea de rectificare a bugetului pe anul 2006 are la 

bază următoarele coordonate: suplimentarea veniturilor bugetului general 

consolidat cu 2.052,7 milioane lei, respectiv 0,6 din produsul intern brut; 

suplimentarea cheltuielilor bugetului general consolidat cu 3.337,0 milioane lei, 

respectiv 1,0% din produsul intern brut; majorarea deficitului bugetar de la 0,5% 

din produsul intern brut estimat iniţial la 0,9% din produsul intern brut. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a mai subliniat că influenţele suplimentare estimate la venituri se 

localizează, în principal, la: impozitul pe venit şi salarii: +446,3 milioane lei; 

taxa pe valoarea adăugată: +880,0 milioane lei; impozitul pe comerţul exterior şi 

tranzacţiile internaţionale (taxe vamale): +454,0 milioane lei; contribuţiile de 

asigurări sociale: +110,2 milioane lei; accize: -227,2 milioane lei; impozitul pe 

venitul microîntreprinderilor: -159,7 milioane lei; veniturile nefiscale: +155,2 

milioane lei. La cheltuieli se presupune o suplimentare cu 3.337,0 milioane lei, 
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respectiv 1,0% din produsul intern brut, astfel: pentru cheltuieli de personal: 

+228,8 milioane lei, pentru bunuri şi servicii: +904,3 milioane lei, pentru 

transferuri: +929,1 milioane lei, pentru cheltuieli de capital: +1018,0 milioane 

lei, precum şi pentru fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului: 

+150,0 milioane lei. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a subliniat că din bugetul de stat, au fost propuse sume suplimentare 

pentru finanţarea unor proiecte şi programe de investiţii în anul 2006, în 

principal, pentru următoarele ministere: Ministerul Integrării Europene: +88,1 

milioane lei; Ministerul Apărării Naţionale: +124,2 milioane lei; Ministerul 

Administraţiei şi Internelor: +266,3 milioane lei; Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei: +200,0 milioane lei; Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor: +301,7 milioane lei; Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului: +585,7 milioane lei; Ministerul Educaţiei şi Cercetării: +355,0 

milioane lei; Ministerul Justiţiei: +42,6 milioane lei; Ministerul Economiei şi 

Comerţului: +106,5 milioane lei; precum şi serviciile din sistemul siguranţei 

naţionale: +98,7 milioane lei. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a spus că a fost suplimentat fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului cu 250,0 milioane lei, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau 

neprevăzute, inclusiv pentru suplimentarea fondului de intervenţie la dispoziţia 

Guvernului. În ce privesc bugetele locale, sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată au fost suplimentate cu suma de 200,0 milioane lei în vederea alocării 

în vederea alocării unei părţi din veniturile salariale aferente perioadei octombrie 

2001 – septembrie 2004 pentru personalul didactic. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a menţionat că se presupune redistribuirea unor fonduri între naturile 

de cheltuieli în bugetele unor ordonatori principali de credite, în cadrul sumelor 

aprobate pentru anul 2006. 
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Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a subliniat că prin proiectul de act normativ se presupune 

suplimentarea cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate în limita veniturilor estimate peste prevederile anuale aprobate 

pentru anul 2006. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a mai subliniat că situaţiile excepţionale pe care se întemeiază acest 

proiect de act normativ sunt determinate de: impactul financiar major al 

adoptării unor acte normative cu implicaţii asupra veniturilor şi cheltuielilor 

bugetare stabilite pentru anul 2006; aprobarea unor memorandumuri referitoare 

la alocarea de fonduri suplimentare unor instituţii publice, şi importanţa 

deosebită şi urgenţa finanţării unor proiecte de investiţii determinată de impactul 

economic şi social al acestor proiecte, ţinând seama şi de perioada de timp 

necesară procedurilor privind achiziţiile publice, care constituie situaţii a căror 

reglementare nu poate fi amânată în condiţiile în care atât execuţia bugetară pe 

primele trei luni ale anului, cât şi estimarea unor venituri suplimentare pentru 

anul 2006,  fac posibilă rectificarea bugetară. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a menţionat că întârzierea plăţii drepturilor salariale reprezentând 

diferenţele salariale din perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 pentru 

personalul didactic din învăţământul de stat, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.17/2006, precum şi a aplicării prevederilor Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului, în baza căreia, începând cu 1 ianuarie 2006, fondurile 

necesare plăţii indemnizaţiilor pentru creşterea copilului se asigură de la bugetul 

de stat, pot avea consecinţe sociale nedorite care pot fi evitate prin promovarea 

proiectului Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2006. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a mai menţionat că nealocarea unor fonduri publice suplimentare 
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pentru pregătirea încă din acest an a unor proiecte de investiţii pentru 

infrastructură în domeniile prioritare transporturi şi mediu, a unor proiecte în 

domeniul învăţământului şi sănătăţii, proiecte dintre care unele vor fi finanţate 

începând din anul 2007 şi din fonduri structurale, poate conduce la diminuarea 

capacităţii de absorbţie a fondurilor europene de care va beneficia România în 

calitate de stat membru al Uniunii Europene.  

Domnul deputat Iuliu Nosa a dorit să-i reamintească domnului ministru că 

a depus un amendament la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2006 care 

prevedea eliminarea articolului 31 care stipula că ,,prevederile art.4 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilităţi 

familiilor de pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.897 din 1 

octombrie 2004, Partea I, aprobată prin Legea nr. 565/2004 nu se aplică în anul 

2006’’. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor 

facilităţi familiilor de pensionari prevedea în art. 1 că ,,pensionarii din sistemul 

public de pensii, pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, 

precum şi alte categorii de pensionari care beneficiază de 6 călătorii simple de 

transportul pe calea ferată, potrivit legii, pot utiliza pentru efectuarea 

transportului atât trenuri personale, trenuri accelerate, cât şi trenuri rapide’’. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a spus că în ceea ce priveşte Guvernul, acesta îşi menţine punctul de 

vedere. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca proiectul 

de lege să se voteze pe capitole, propunere care a fost aprobată cu unanimitate 

de voturi. 

 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de Lege, 

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 



 7

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot capitolul I al proiectului 

de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot capitolul II al proiectului 

de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot capitolul III al proiectului 

de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot capitolul IV al proiectului 

de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot capitolul V al proiectului 

de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot capitolul VI al proiectului 

de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot capitolul VII al 

proiectului de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot anexa nr.1 a proiectului 

de Lege, aceasta  fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de Lege în 

integralitate, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite cu unanimitate de 

voturi, au hotărât avizarea favorabilă a  proiectul de Lege pentru aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2006 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2006. 

 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) şi (3) ale art. 21¹ din Legea 

nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 

înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională (Plx 336/2006). 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 24 de 

membri. 

Domnul deputat Andrei Gerea a fost înlocuit de doamna deputat Monica 

Ştirbu. Domnul deputat Alin Teodorescu este plecat în delegaţie externă. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

Propunerea legislativă vizează modificarea alin.(1) şi (3) ale art. 21¹ din 

Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 

administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 

agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi 

completările ulterioare. Prin iniţiativa legislativă se propune concesionarea de 

către societăţile piscicole a suprafeţelor de sub luciu de apă, aferente activelor 

amenajărilor piscicole, în scopul relansării producţiei piscicole în regim propriu 

şi întreţinerea digurilor şi instalaţiilor anexe. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a propunerii 

legislative. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de respingere 

a propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare, cu unanimitate de voturi,  au hotărât avizarea negativă 

a propunerii legislative. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 

fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea Strategiei de 

privatizare a Companiei Naţionale Loteria Română – S.A. şi a Companiei 

Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., precum şi pentru modificarea actelor 

normative care reglementează regimul acestora, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (PLx 210/2006) – trimis de la Plen. 

    

    Proiectul de lege vizează, pe de o parte, aprobarea strategiilor de 

privatizare a celor două companii şi, pe de altă parte, modificarea actelor 

normative care reglementează regimul acestora în vederea corelării cu strategiile 

propuse. 

 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a  făcut o scurtă trecere în revistă a motivelor care au dus la necesitatea 

acestui proiect de lege. Argumentul domnului ministru pentru alocarea a 20% 

din pachetul de acţiuni pentru constituirea Fondului “Proprietatea” şi 5% pentru 

cotarea pe piaţa de capital, folosit şi în dezbaterile publice, este necesitatea ca 

piaţa de capital să se dezvolte, având nevoie de încurajare. Cele două societăţi 

aflate în discuţie sunt societăţi cu o poziţie excelenta, care vor beneficia pentru o 

lună perioadă de timp, de o poziţie privilegiată, de monopol, pe piaţă. 

Domnul deputat Petru Lakatos şi-a exprimat aprecierea faţă de eliminarea 

din textul proiectului a punctului c) referitor la vânzarea directă, fără selecţie de 

ofertă a unui pachet de 7% din capitalul social al Imprimeriei Naţionale 

respectiv al Loteriei Române către “salariaţi, membrii consiliului de 



 10

administraţie în exerciţiu şi pensionari cu ultimul loc de muncă la aceste unităţi 

prin asociaţia care se va constitui în acest scop de către aceştia”. Această 

prevedere ar fi putut da naştere la interpretări şi s-a dovedit de multe ori că nu 

este întotdeauna dreaptă şi echitabilă. 

Domnul deputat Radu Moldovan a solicitat câteva explicaţii referitoare la 

protestul Ligii pentru apărarea drepturilor persoanelor cu handicap din România, 

care solicită respingerea acestui proiect de lege şi revenirea la forma iniţială 

pentru care a fost înfiinţată, respectiv pentru sprijinul persoanelor cu nevoi 

speciale (persoane cu handicap: copii şi adulţii, copii străzii, cerşetorii) aşa cum 

a fost prevăzut în cadrul Legii Loteriei de Stat promulgate de Regele Carol I în 

1906. Domnul deputat Radu Moldovan a dorit să ştie dacă Ministerul Finanţelor 

Publice s-a gândit la o ordonanţă de urgentă care să rezolve situaţia acestor 

oameni. 

Domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei a dorit să ştie dacă 

alocarea sumelor din profitul Loteriei pe diferite proiecte punctuale cum ar fi 

construcţia de locuinţe pentru tineri, construcţia de săli de sport vor fi diminuate 

si ce impact va avea această măsură asupra proiectelor iniţiale. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a declarat că, în mod evident, structura acţionariatului celor două 

instituţii va suferi modificări, iar o parte a dividendelor afectate fiecărui 

exerciţiu financiar se va duce către acţionari, iar suma totală se va diminua 

corespunzător. Suma rămasă pentru diferite proiecte va scădea. Referitor la 

întrebarea domnului deputat Radu Moldovan, domnul ministru Sebastian 

Vladescu a dorit să sublinieze faptul că Guvernul se gândeşte în mod constant să 

susţină proiecte de impact social. În structura Guvernului există diferite instituţii  

care se ocupă în mod special de aceste persoane care au nevoie de o protecţie 

sporită. O parte importantă din buget se duce către astfel de proiecte. Dacă se va 

hotărî ca un  proiect să fie finanţat din bugetul Loteriei, acest lucru se va 

produce cu certitudine. În momentul de faţă Guvernul este preocupat să asigure 



 11

fondurile necesare funcţionării instituţiilor care au ca atribuţii protecţia 

persoanelor cu handicap. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie, mai exact, dacă, în 

condiţiile scăderii cu 30% a sumelor ramase disponibile în fondurile Loteriei 

Romane, va scădea în mod implicit şi suma destinată construcţiilor de locuinţe 

pentru tineri şi a sălilor de sport. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a răspuns că dacă Loteria va merge bine şi va avea profit, nu, dar 

altfel, statistic vorbind, domnul preşedinte Mihai Tudose are dreptate. 

Domnul deputat Petru Lakatos a dorit să ştie destinaţia sumelor provenite 

din marile privatizări  din ultima vreme. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a subliniat că Loteria Română va rămâne monopol de stat şi nu va fi 

privatizată atât timp cât dumnealui va fi la conducerea acestei instituţii. În ce 

priveşte destinaţia sumelor provenite din diversele privatizări, acestea sunt strict 

reglementate de lege şi sunt alocate pentru plata datoriei externe. Există dorinţa 

Guvernului ca veniturile provenite din privatizări să aibă şi alte destinaţii cum ar 

fi cei doi piloni, respectiv pilonul doi, pensii – cu obligaţia de administrare 

privată şi pilonul de dezvoltare a infrastructurii din România pe proiecte 

concrete. 

Domnul deputat Petru Lakatos a dorit sa ştie dacă, conform propunerii 

Ministerului de Finanţe de alocare a 20% către Fondul proprietatea şi de 5% 

către piaţa de capital, se va modifica şi alocarea sumelor provenite din 

privatizări, spre ce anume se vor îndrepta aceste realocări de sume, către 

susţinerea sistemului de pensii sau către infrastructură. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a subliniat că în acest moment singura destinaţie posibilă a acestor 

sume este plata datoriei externe. În condiţiile în care legea actuală se va 

modifica, atunci se va putea da şi o altă destinaţie acestor sume.    
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Domnul deputat Petru Lakatos a dorit să ştie dacă există această intenţie 

de modificare a legii printr-o ordonanţă de urgenţă pentru a da posibilitatea 

alocării acestor sume către dezvoltarea infrastructurii. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a răspuns că această intenţie există în cadrul Guvernului, dorindu-se 

alocarea acestor sume atât către dezvoltarea infrastructurii cât şi pentru 

susţinerea pilonului doi, acela al pensiilor, care reprezintă o necesitate absolută. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a mulţumit pentru prezenţa domnului 

Ministru, şi a dorit să ştie care dintre formele prezentate Comisiei este cea pe 

care Ministerul Finanţelor o susţine: forma adoptată de Senat, cea modificată de 

către Ministerul Justiţiei sau forma iniţială prezentată de către Ministerul 

Finanţelor Publice. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a răspuns că în principiu Ministerul Finanţelor Publice susţine varianta 

iniţială, prezentată de minister, însă în Guvern s-a discutat această variantă, şi s-

a acceptat renunţarea la alocarea celor 7% din acţiuni către salariaţii şi 

pensionarii Loteriei Române, Ministerul susţinând în continuare varianta cu 20% 

alocaţi către Fondul “Proprietatea ’’ şi 5% către piaţa de capital. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat ce  se va întâmpla cu 

modificările propuse de Ministerul Justiţiei. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a răspuns că această neclaritate de poziţii reflectă o problemă 

instituţională din cadrul Guvernului, şi a propus amânarea discuţiilor în cadrul 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare pentru o dată 

ulterioară, când cele teri instituţii guvernamentale vor putea găsi o rezolvare 

instituţională a acestei probleme şi vor ajunge la o poziţie comună. O altă 

propunere este desigur alegerea de către Comisie a uneia dintre variantele 

prezentate. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a comentat faptul că oricum, suma 

reprezentată de cele 20% acţiuni ale Societăţii Naţionale “Loterie Română” a 
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fost deja alocată pentru constituirea Fondului “Proprietatea’’, deci, în acest 

moment, discuţia se poartă în jurul procentelor de  5% şi 7%. Domnul preşedinte 

a spus că împărtăşeşte punctul de vedere al domnului ministru de a amâna 

această discuţie pentru o perioadă de timp, de una sau două săptămâni, pentru ca 

cele două instituţii să îşi clarifice poziţia şi să vină cu o poziţie comună. Este a 

treia oară când se cere o amânare din partea Comisiei, pentru a  acorda timpul 

necesar acestor clarificări. Societatea Naţională “Imprimeria Română” este o 

instituţie importantă pentru Ministerul Finanţelor Publice, fiind principalul 

mijloc prin care acesta poate controla anumite sectoare, cum ar fi ţigările 

alcoolul. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul ministru Sebastian 

Vlădescu a spus că lucrurile sunt la fel de delicate în ambele situaţii, “Loteria 

Română” având monopolul asupra jocurilor de noroc dar şi a imprimantelor cu 

caracter specific. Desigur, va exista o implicare privată, dar nu în managementul 

celor două instituţii, care va rămâne în continuare de stat, dar se va crea o cale de 

intrare a investitorilor privaţi. Aceasta este o problemă tehnică şi nu este de 

natură juridică. Din experienţa de până acum s-a dovedit că statul este cel mai 

prost manager. Într-adevăr, punctual 1 al ordonanţei şi-a produs deja efectele. În 

ce priveşte procentul de 5% care vor fi lansate pe piaţa de capital acestea ar 

putea relansa valoarea acţiunilor celor două instituţii şi ar putea impune un alt 

control, din altă direcţie, putând avea astfel o valoare comparativă. Domnul 

Ministru a propus Comisiei avizarea favorabilă a punctelor 1 si 2 ale Ordonanţei. 

În ce priveşte punctul 3, datorită mediatizării negative de care a beneficiat, 

Ministerul Finanţelor va renunţe la el.   

Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că nu se va lua în 

discuţie varianta adoptată de Senat. Există 2 amendamente conţinând 

propunerile făcute de Liga pentru apărarea persoanelor cu handicap, însuşite şi 

înaintate de domnul deputat Constantin Amarii.  



 14

Domnul preşedinte Mihai Tudose a adresat propunerea de abrogare a 

diverselor sume care se duc în altă zonă, şi dacă deputaţii vor fi de acord cu 

Anexa 1, practic sunt respinse cele 2 amendamente. 

Domnul deputat Iuliu Nosa a dorit să exprime faptul că nu Comisia 

trebuie să se transforme într-un arbitru între cele două ministere şi a fost de 

acord cu propunerea formulată de chiar domnul ministru Vlădescu de a amâna o 

perioadă de timp, această decizie, pentru ca Guvernul să poată prezenta o formă 

finală, comună. Domnul deputat a dorit, de asemenea, să ştie care formă de 

prezentare a acestor propuneri legislative o va lua în discuţie Comisia, deoarece, 

la cele 3 forme prezentate până acum, făcându-se amendamente, s-a obţinut o a 

patra variantă, parlamentară de data aceasta. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose, preşedintele Comisiei a subliniat faptul 

că membrii comisiei pot să nu fie de acord cu intenţia Guvernului şi să ia în 

discuţie săptămâna viitoare, din nou, acest proiect de lege.. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a subliniat faptul că ţinând cont de 

colaborarea tradiţional bună din cadrul Comisiei noastre, se poate accepta 

propunerea domnului deputat Iuliu Nosa de a amâna  discutarea acestei 

ordonanţe pentru o dată ulterioară. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să ştie dacă există implicaţii 

legislative dacă este din nou amânată dezbaterea acestei iniţiative.  În cazul în 

care nu există implicaţii de acest gen, domnul deputat si-a exprimat la rândul 

său, opinia de a amâna dezbaterea acestui proiect legislativ. 

Domul preşedinte Mihai Tudose a ţinut să mulţumească pentru prezenţa la 

dezbateri a domnului Ministru Sebastian Vlădescu, mai ales în această perioadă 

deosebit de ocupată a ministerului. De asemenea, domnul preşedinte a subliniat 

faptul că aşteaptă, în scurt timp, şi poziţia comună a celor două ministere. 

Domnul ministru Sebastian Vlădescu a  declarat că în curând va veni în 

faţa Comisiei cu o poziţie comună, astfel încât Comisia să nu fie pusă în situaţia 

de a decide între cele două forme ale ministerelor implicate. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare a 

prezentului proiect de lege, propunere care a fost aprobată cu 21 de voturi 

pentru şi 2 abţineri. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost înscrisă audierea reprezentanţilor 

AVAS cu privire la proiectul de unificare a legislaţiei privind privatizarea – 

şedinţă comună cu Comisia de privatizare din Senat.  

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a exprimat mulţumiri din partea 

comisiei domnului preşedinte al AVAS pentru prezentarea, în premieră, a 

proiectului de ordonanţă de urgentă , înainte de a fi luat în discuţie în cadrul 

Guvernului. 

Preşedintele AVAS, domnul Răzvan Orăşanu a menţionat că se bucură să 

îi revadă pe membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

şi că doreşte ca relaţia dintre comisie şi AVAS să fie una  nemijlocită şi cu 

rezultate frumoase.  

În continuare, domnul preşedinte Razvan Orăşanu a dorit să menţioneze 

că acest proiect legislativ va modifica întreaga legislaţie referitoare la 

privatizarea societăţilor comerciale, în sensul unificării tuturor procedurilor şi 

normelor legale. De aceea, fiind un act deosebit de important, AVAS doreşte, ca 

înainte de prezentarea proiectului în Guvern, să îl supună dezbaterii tuturor celor 

interesaţi, pentru a putea avea toate punctele de vedere. În final, aceste discuţii, 

puncte de vedere şi poziţii vor fi integrate într-un singur document.  

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a mulţumit pentru alegerea acestei 

modalităţi de lucru, democratică şi deosebit de binevenită în cazul unei legi de o 

asemenea importanţă cum este prezentul proiect legislativ. Domnul 

vicepreşedinte a întrebat care este termenul pe care îl au la dispoziţie deputaţii 

pentru a-şi formula un punct de vedere referitor la propunerea prezentată de 

AVAS. 
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Domnul preşedinte Răzvan Orăşanu a precizat că o perioadă de timp de 2 

săptămâni ar avantaja atât deputaţii cât şi AVAS pentru a putea realiza, ulterior, 

o asamblare coerentă a tuturor propunerilor. De asemenea, domnul Orăşanu a 

insistat asupra noutăţilor pe care acest proiect legislativ le aduce în sistemul 

legislativ românesc, în sensul abrogării tuturor celorlalte dispoziţii şi norme 

existente dintre care unele contradictorii şi elaborarea unui singur act normativ 

complet şi unitar care va simplifica toate procedurile şi normele privind modul 

de privatizare, precum şi documentele pre şi post privatizare.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a mulţumit domnului preşedinte Răzvan 

Orăşanu pentru această iniţiativă unică în istoria democratică a României şi l-a 

asigurat că, în termenul fixat de două săptămâni, va avea un punct de vedere 

unitar din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a 

Camerei Deputaţilor. 

 

 

 Miercuri,  17  mai  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Prezentarea de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a 

raportului de activitate, raportului de audit financiar şi a execuţiei bugetului de 

venituri şi cheltuieli, pe anul 2004 şi 2005 – şedinţă comună cu comisia similară 

din Senat precum şi cu Comisiile pentru buget din Senat şi Camera Deputaţilor. 

 

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

La lucrările celor patru Comisii au fost prezenţi 55 deputaţi din totalul 72 

de membri.  

Domnul deputat Andrei Gerea a fost înlocuit de doamna deputat Monica 

Ştirbu. Domnul deputat Alin Teodorescu este plecat în delegaţie externă. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnii deputaţi: Mihai Tudose 

preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi  Mihai 

Tănăsescu preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi de 

domnii senatori: Varujan Vosganian, preşedintele Comisiei pentru buget, 

finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital şi Claudiu Tănăsescu, preşedintele 

Comisiei economice, industrii şi servicii. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare: doamna Gabriela Anghelache – preşedinte, domnul Paul 

Miclăuş – vicepreşedinte, doamna Doina Mihăilescu – vicepreşedinte, doamna 

Carmen Negoiţă – comisar, doamna Ileana Agalopol – comisar şi domnul 

Bogdan Chetreanu – comisar. 

 

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare doamna 

preşedinte Gabriela Anghelache a prezentat raportul anual de activitate, raportul 

anual de audit financiar şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2004. 

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare doamna 

preşedinte Gabriela Anghelache a menţionat că C.N.V.M. este o autoritate 

administrativă autonomă, finanţată integral din venituri extrabugetare în 

conformitate cu art. 13 din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului 

Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Legea nr. 514/2002, 

modificată şi completată prin Legea nr. 297/2004. Încasarea veniturilor Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare s-a efectuat cu respectarea prevederilor 

Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare şi gestionare a veniturilor 

extrabugetare din care se finanţează Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, cu 

modificările ulterioare, republicat în M.O. nr. 931/12.10.2004. Veniturile 

Comisiei în anul 2004 au provenit din următoarele surse: o cotă de 0,08% din 
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valoarea tranzacţiilor derulate pe orice piaţă reglementată, suportată de către 

cumpărător, cu excepţia pieţelor reglementate de instrumente financiare 

derivate; o cotă de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament 

colectiv în valori mobiliare; o cotă de 0,5% din valoarea ofertelor publice de 

vânzare; o cotă de 1,5% din valoarea ofertelor publice de cumpărare;  o cotă de 

1,75% din valoarea ofertelor publice de preluare; tarifele şi comisioane pentru 

tranzacţiile derulate pe pieţele reglementate de instrumente financiare derivate; 

tarifele şi comisioanele percepute la activităţi pentru care se emite de către 

C.N.V.M. un act individual;  tarifele percepute pentru prestarea de servicii către 

entităţi supravegheate sau terţe persoane;  penalităţile stabilite prin reglementări 

proprii ca sancţiuni patrimoniale; precum şi veniturile din activităţi de editură, 

publicitate, multiplicare. 

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare doamna 

preşedinte Gabriela Anghelache a menţionat că în perioada 01.01.2004-

31.12.2004 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 117,83% faţă de 

prevederile anuale. Aplicarea noilor prevederi ale Legii nr. 297/2004 au generat 

efecte favorabile concretizate în sporirea numărului de investitori pe piaţa de 

capital şi în intensificarea activităţii de tranzacţionare la B.V.B. şi B.E.R. Astfel, 

veniturile din tranzacţii derulate pe pieţele reglementate au fost depăşite în 

execuţie cu aproximativ 150%. Acelaşi efect favorabil s-a înregistrat şi în cazul 

veniturilor din ofertele publice de vânzare, care faţă de previziuni (ce nu puteau 

lua în considerare noile reglementări legale şi evoluţia favorabilă a indicatorilor 

macroeconomici) au fost depăşite în execuţie cu 200%. Creşterea încrederii 

investitorilor în piaţa de capital a generat sporirea cu aproape 25% a veniturilor 

provenind din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în 

valori mobiliare. Au fost înregistrate nerealizări la următoarele surse de venit: 

veniturile din valoarea ofertelor publice de cumpărare/preluare au înregistrat un 

grad de realizare de numai 64,11%, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 

297/2004 privind piaţa de capital şi a eliminării obligativităţii derulării ofertelor 

publice de preluare de către acţionarii majoritari ce deţineau mai mult de 90% 
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din acţiunile unei societăţi comerciale deţinute public; veniturile din tarife sau 

comisioane pentru tranzacţiile derulate pe pieţele reglementate de instrumente 

financiare derivate au avut un grad de realizare de doar 19,69%, încasarea lor 

începând din trimestrul al II-lea al anului 2004. Cheltuielile totale s-au realizat în 

proporţie de 89,02%, pentru fiecare dintre indicatori realizându-se economii faţă 

de nivelul prevederilor. Din totalul cheltuielilor efectuate în anul 2004, respectiv 

223 mld. lei, 19 mld. lei au reprezentat viramente la contribuţia pentru 

asigurările sociale, 3 mld. lei viramente la fondul de şomaj şi 6,5 mld. lei 

viramente la fondul asigurărilor sociale de sănătate. 

 Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare doamna 

preşedinte Gabriela Anghelache a subliniat că Direcţia generală de 

supraveghere (DGS) îşi desfăşoară activitatea prin două direcţii principale, 

respectiv Direcţia monitorizare şi investigare şi Direcţia emitenţi. În cadrul 

activităţii de supraveghere au fost efectuate, în cursul anului 2004, controale 

împreună cu Corpul de control la sediile societăţilor de servicii de investiţii 

financiare, precum şi audieri ale reprezentanţilor societăţilor în vederea 

clarificării unor aspecte legate de activitatea societăţilor prin solicitarea, 

verificarea şi analizarea documentelor puse la dispoziţie. Pe parcursul anului 

2004 au fost efectuate audieri la sediul C.N.V.M., iar împreună cu Corpul de 

control s-au efectuat controale la sediile societăţilor de servicii de investiţii 

financiare. În urma investigaţiilor desfăşurate s-au aplicat sancţiuni care au vizat 

atât societăţile în cauză, cât şi persoanele fizice cu funcţii în cadrul acestora. 

Astfel, au fost aplicate următoarele sancţiuni: suspendarea activităţii societăţilor 

de servicii de investiţii financiare SWISS CAPITAL şi ROGELD INVEST; şi 

retragerea autorizaţiei de funcţionare a următoarelor societăţi de servicii de 

investiţii financiare: ROGELD INVEST (împreună cu Corpul de control), 

GEFINVEST, PHOENIX CAPITAL (împreună cu Direcţia autorizare). Ca 

urmare a activităţii de supraveghere a societăţilor de brokeraj, respectiv ca 

urmare a neîndeplinirii cerinţelor minime de capital şi a nerespectării condiţiilor 

de autorizare, respectiv nerealizarea obiectului de activitate, au fost retrase 
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autorizaţiile de funcţionare pentru S.C. ITP FINANCE S.R.L., S.C. HOBBIT 

FINANCIAR S.R.L., S.C. EUROFINANCE S.R.L. Activitatea de supraveghere 

s-a concretizat şi în rezolvarea sesizărilor primite din partea unor persoane 

fizice, persoane juridice şi instituţii ale statului.  

 Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare doamna 

preşedinte Gabriela Anghelache a mai subliniat că evoluţiile înregistrate în 2004 

la Bursa de Valori Bucureşti au accentuat şi au confirmat o dată în plus tendinţa 

pozitivă pe care s-au înscris indicatorii pieţei bursiere, tendinţă începută în anul 

2000. Astfel BET a înregistrat de 73 de ori maxime istorice, BET-C de 78 de ori 

şi BET-FI de 43 de ori, aşa încât, la finele anului 2004, valorile acestor indici 

erau mult uperioare celor consemnate la sfârşitul anului 2003. 

 Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare doamna 

preşedinte Gabriela Anghelache a sups că în anul 2004, pe piaţa la termen a 

B.M.F.M. Sibiu au fost tranzacţionate 64.524 de contracte futures cu o valoare a 

tranzacţiilor de 807,25 de miliarde de lei. Din totalul acestora, activul EUR/USD 

are cea mai mare pondere, urmat de activul ROL/EURO. 

 În ceea ce priveşte compensarea şi decontarea tranzacţiilor efectuate pe 

piaţa reglementată de instrumente financiare derivate B.M.F.M. Sibiu, aceasta se 

realizează de către Casa Română de Compensaţie (C.R.C.).  

Pentru sectorul organismelor de plasament colectiv, anul 2004 a fost 

caracterizat prin continuarea creşterii numărului de investitori, a numărului de 

titluri de participare şi a valorii activelor totale, cu un ritm de creştere superior 

celui înregistrat în perioada anterioară.  

Anul 2004 a reprezentat pentru Bursa Electronică RASDAQ continuarea 

restructurării acesteia. Lichiditatea, preţurile şi transparenţa emitenţilor au fost în 

creştere, în timp ce capitalizarea pieţei s-a menţinut constantă datorită procesului 

de delistare. Un fapt îmbucurător este şi deplasarea centrului de greutate al 

activităţii către tranzacţiile comune, în detrimentul operaţiunilor speciale. 

Evoluţia valorilor de tranzacţionare exprimate în valută a fost influenţată pozitiv 

şi de aprecierea leului în raport cu euro (+6%) şi USD (+12%). 
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În baza Regulamentului de funcţionare al celor două Camere, Comisia 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital din Senat şi Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor şi Comisia economică, 

industrii şi servicii din Senat şi Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din Camera Deputaţilor propun plenului Parlamentului supunerea 

spre dezbatere a Raportului de activitate pe anul 2004 al Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare. 

 

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare doamna 

preşedinte Gabriela Anghelache a prezentat raportul anual de activitate, raportul 

anual de audit financiar şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2005. 

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare doamna 

preşedinte Gabriela Anghelache a menţionat că anul 2005 a fost marcat de 

implementarea noului cadru de reglementare conform acquis-ului comunitar, 

atât în ceea ce priveşte atribuţiile şi competenţele C.N.V.M. în domeniul 

supravegherii, cât şi în ceea ce priveşte modul de organizare şi funcţionare a 

entităţilor reglementate. Astfel, conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind 

piaţa de capital, în scopul exercitării activităţii de supraveghere, C.N.V.M. are ca 

obiectiv verificarea modului de îndeplinire a prevederilor legale de către 

entităţile reglementate, în scopul asigurării transparenţei pieţelor reglementate, a 

protecţiei investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive sau frauduloase, a 

asigurării bunei funcţionări a pieţei de capital, precum şi pentru promovarea 

încrederii investitorilor în pieţele reglementate şi în investiţiile în instrumente 

financiare. În vederea îndeplinirii acestor atribuţii, supravegherea entităţilor 

pieţei de capital de către C.N.V.M. cuprinde următoarele componente: 

supravegherea prin raportări periodice; supravegherea electronică a tranzacţiilor; 

supravegherea prin intermediul inspectorilor pieţelor reglementate; 

monitorizarea, investigarea şi analiza. 
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Supravegherea prin raportări periodice presupune transmiterea de către 

societăţile de servicii de investiţii financiare, organismele de plasament colectiv, 

instituţiile pieţei de capital şi emitenţii ale căror valori mobiliare au făcut 

obiectul unei oferte publice sau au fost admise la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată, de rapoarte privind situaţiile financiare şi activitatea acestora. 

Supravegherea electronică a tranzacţiilor are la bază monitorizarea în timp 

real pe tot parcursul zilei de tranzacţionare a operaţiunilor cu instrumente 

financiare derulate pe pieţele reglementate, în scopul identificării situaţiilor care 

pot influenţa caracterul ordonat al tranzacţiilor, precum şi practicile care pot 

conduce la abuzul pe piaţă. 

Supravegherea prin intermediul inspectorilor pieţei reglementate 

completează activitatea de supraveghere efectuată de la sediul C.N.V.M. Astfel, 

în baza prevederilor din statutul său şi a Legii nr. 297/2004, C.N.V.M. a numit 

doi inspectori a căror atribuţie principală vizează supravegherea operaţiunilor 

desfăşurate în cadrul Bursei de Valori Bucureşti şi al pieţei RASDAQ, aceştia 

având acces liber în toate incintele, la toate documentele, informaţiile şi 

evidenţele pieţei. 

Monitorizarea, investigarea şi analiza se realizează prin:activităţi de 

supraveghere derulate în scopul identificării în timp util a unor potenţiale 

nereguli în legătură cu activitatea curentă desfăşurată de entităţile reglementate; 

activităţi de prevenire a crizelor care se pot propaga în sistemul financiar, 

derulate în scopul protejării intereselor investitorilor din piaţa de capital; 

activităţi de monitorizare a entităţilor pieţei de capital în scopul identificării 

eventualelor abateri de la normele în vigoare. 

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare doamna 

preşedinte Gabriela Anghelache a mai menţionat că strategia C.N.V.M. 

urmăreşte îndeplinirea obiectivelor fundamentale stabilite prin Statutul 

C.N.V.M. şi vizează, în principal, protecţia investitorilor şi promovarea 

stabilităţii financiare pe piaţa de capital din România. 
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Proiectată începând cu anul 2004, strategia C.N.V.M. a urmărit şi în anul 

2005 realizarea obiectivelor stabilite pe termen scurt şi mediu, dezvoltarea pieţei 

de capital din România şi pregătirea pentru participarea la piaţa internă a Uniunii 

Europene, reprezentând o prioritate absolută. 

Obiectivul major al C.N.V.M. pentru anul 2005 a fost finalizarea şi 

implementarea legislaţiei secundare în aplicarea Legii nr. 297/2004. Noua 

legislaţie introduce pentru piaţa de capital din România un cadru modern şi 

unitar, aliniat la cerinţele legislaţiei comunitare. Noile reglementări au vizat: 

serviciile de investiţii financiare, emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, organismele de 

plasament colectiv, depozitarul central şi fondul de compensare a investitorilor. 

Activitatea de reglementare are caracter dinamic atât prin prisma 

modificărilor aduse directivelor Uniunii Europene, cât şi prin prisma realităţilor 

pieţei de capital interne care impune perfecţionarea cadrului legislativ existent. 

În acest sens, în a doua parte a anului 2005 au fost revizuite unele prevederi din 

legislaţia secundară şi s-au identificat, pentru anul 2006, următoarele priorităţi în 

acest domeniu: pregătirea pentru implementarea standardelor internaţionale de 

contabilitate (IAS) şi a standardelor internaţionale de raportare financiară 

(IFRS); pregătirea pentru alinierea la cerinţele prevăzute de noul Acord de 

capital Basel II, prin transpunerea directivelor europene aplicabile 

intermediarilor; pregătirea pentru implementarea noilor cerinţe privind 

intermediarii şi pieţele de instrumente financiare, prevăzute de Directiva 

2004/39/EC privind pieţele de instrumente financiare. 

Realizarea noii arhitecturi instituţionale a pieţei de capital din România, în 

conformitate cu legislaţia specifică, presupunea: înfiinţarea şi funcţionarea 

fondului de compensare a investitorilor; crearea pieţelor reglementate şi 

autorizarea operatorilor de piaţă; înfiinţarea sistemelor alternative de 

tranzacţionare; crearea depozitarului central, precum şi consolidarea serviciilor 

posttranzacţionare. 
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La finele anului 2005, pot fi menţionate ca realizări următoarele: 

consolidarea pieţelor (având ca prim pas demutualizarea Bursei); înfiinţarea 

Fondului de compensare a investitorilor; crearea premiselor privind funcţionarea 

primului sistem alternativ de tranzacţionare; finalizarea cadrului legislativ 

privind înfiinţarea şi funcţionarea depozitarului central. 

În anul 2006, C.N.V.M. are în vedere accelerarea măsurilor ce trebuie 

întreprinse pentru realizarea obiectivelor propuse, prin: asigurarea unui nivel de 

compensare pe investitor de 2000 euro, constituirea depozitarului central, 

autorizarea operatorilor pentru pieţele reglementate şi a operatorilor ce vor 

administra sistemele alternative de tranzacţionare. 

Obiectivele urmărite de C.N.V.M. în anul 2005 au caracter permanent, ele 

fiind identificate încă din anul 2004, iar de realizarea lor depinde dezvoltarea 

pieţei de capital şi creşterea încrederii investitorilor în aceasta. În consecinţă, în 

anul 2006, C.N.V.M. va avea ca preocupări constante următoarele: creşterea 

protecţiei investitorilor şi asigurarea unui tratament echitabil aplicabil acestora; 

sporirea gradului de transparenţă a emitenţilor şi supravegherea modului în care 

aceştia îşi îndeplinesc obligaţiile de raportare;  crearea condiţiilor pentru 

atragerea pe piaţa de capital a unor noi emitenţi, inclusiv din sectorul 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM), care prezintă un potenţial de dezvoltare 

ridicat;  diversificarea ofertei de instrumente financiare; crearea unui sistem 

alternativ de tranzacţionare pentru emitenţii ale căror valori mobiliare nu 

îndeplinesc cerinţele de admitere pe piaţa reglementată; supravegherea continuă 

a tranzacţiilor; promovarea unei politici flexibile cu privire la cotele, tarifele şi 

comisioanele aplicabile operaţiunilor de piaţă. 

Doamna deputat Graţiela Iordache a spus că în domeniul protecţiei 

investitorilor trebuie elaborat un sistem care să funcţioneze. Există probleme în 

ceea ce priveşte accesul la informaţii din cauza taxelor ridicate percepute de 

C.N.V.M.    
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Doamna deputat Graţiela Iordache a propus ca buletinul oficial al CNVM 

ar trebui să fie publicat pe site-ul instituţiei, iar nivelul taxelor percepute ar 

trebui să se revizuiască.  

Doamna deputat Graţiela Iordache a dorit să ştie care au fost măsurile care 

s-au întreprins pentru listarea titlurilor de stat. De asemenea, doamna deputat a 

dorit să ştie care au fost măsurile care s-au întreprins pentru educarea publicului 

investitor, precum şi câte acţiuni concertate s-au investigat şi câte dintre acestea 

au fost sancţionate, câte sancţiuni au fost aplicate în cazurile respective şi câte au 

fost anulate. 

Doamna deputat Graţiela Iordache a propus ca modul de prezentare a 

raportului de activitate anual să se îmbunătăţească, astfel încât acesta să nu mai 

fie formal. 

Doamna deputat Graţiela Iordache a propus ca C.N.V.M. să aibă 

consultări şi cu celilalţi participanţi ai pieţei, în vederea conturării unei viziuni 

asupra pieţei de capital pornind de la modelul european. C.N.V.M. trebuie să 

elaboreze un program de măsuri în maximum o lună, iar în cadrul acestuia 

fiecare membru al instituţiei trebuie să-şi asume responsabilitatea.    

Domnul deputat Mihai Tănăsescu preşedintele Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci a propus un termen de două săptămâni pentru ca reprezentanţii 

C.N.V.M. să răspundă la problemele ridicate în cadrul acestei întâlniri, precum 

şi pentru ca aceştia să elaboreze un program care să se deruleze pe o perioadă 

determinată. De asemenea domnul preşedinte a cerut reprezentanţilor C.N.V.M. 

ca în cadrul următoarei întâlniri aceştia să justifice nivelul taxelor pe care le 

percep. 

 

În baza Regulamentului de funcţionare al celor două Camere, Comisia 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital din Senat şi Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor şi Comisia economică, 

industrii şi servicii din Senat şi Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din Camera Deputaţilor propun plenului Parlamentului supunerea 
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spre dezbatere a Raportului de activitate pe anul 2005 al Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare. 

 

 

Joi, 18 mai 2006 

 

1. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing 

şi societăţile de leasing, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 

316/2006). 

 

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 

 

 

 

 
 
 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
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                   Anca Chiser 
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