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Bucureşti,
Nr. 21/803/13.03.2003

Sinteza lucrărilor Comisiei
din  zilele de  11, 12 şi 13 martie 2003

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea:
Marţi, 11 martie 2003

            1. Informare  asupra activităţii desfăşurate de Bursa Română de Mărfuri.
            2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

 Miercuri, 12 martie 2003
 1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării.

 2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Joi, 13 martie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei  Guvernului nr. 9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul
de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani, dintre Guvernul
României şi Guvernul Republicii Elene, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2002.

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi, 11 martie 2003
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu.
A fost invitat şi a participat la lucrările comisiei, din partea Bursei Române

de Mărfuri: domnul Mircea Filipoiu � preşedinte.

           La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă informarea  asupra activităţii
desfăşurate de Bursa Română de Mărfuri.

Reprezentantul Bursei Române de Mărfuri le-a prezentat membrilor
comisiei un material scris cuprinzând rezultatele şi perspectivele bursei de mărfuri
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precum şi două cărţi de specialitate, editate de bursă: �Managementul financiar al
riscului� şi  �Manual de tranzacţionare la Bursa Română de Mărfuri �.

Reprezentantul Bursei Române de Mărfuri a spus că şi în acest an,
activitatea de bază a bursei a fost reprezentată de piaţa spot şi a licitaţiilor, cu
aproximativ 90% din totalul valorii de tranzacţionare, iar în ceea ce priveşte piaţa
instrumentelor financiare derivate, aici s-a perfecţionat sistemul electronic de
tranzacţionare şi s-a dublat numărul de contracte tranzacţionate. Datorită apariţiei
Legii nr. 512 pentru aprobarea O. G. nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de
mărfuri şi instrumente financiare derivate, Bursa Română de Mărfuri a trebuit să
se conformeze prevederilor acesteia, mărindu-şi astfel capitalul social de la
1.707.750.000 lei la 4.117.575.000 lei.

In ceea ce priveşte piaţa licitaţiilor, reprezentantul Bursei Române de
Mărfuri a spus că, valoarea totală a tranzacţiilor derulate pe ringul bursei a atins
aproape 200 milioane dolari, tranzacţiile având ca principali clienţi, ordonatorii de
licitaţii pentru achiziţie şi vânzare de mărfuri, produse industriale şi alte bunuri,
conform prevederilor O. G. nr. 60/2001, aprobată prin Legea nr. 212/2002. In anul
2002, la cea mai mare parte a licitaţiilor de achiziţie s-au obţinut preţuri de
adjudecare net favorabile ordonatorilor de licitaţii care au obţinut o economie de
cca 6,5 milioane dolari, ceea ce implică o îmbunătăţire medie a preţului pentru
fiecare licitaţie cu 5,5%. In anul 2003 bursa a înregistrat o creştere semnificativă a
valorii de tranzacţionare: astfel, doar în primele 2 luni ale anului, aceasta se
cifrează la 8 mii miliarde lei, ceea ce înseamnă o creştere de 30% faţă de valoarea
totală de tranzacţionare a anului 2002, diferenţa favorabilă obţinută ridicându-se la
aproape 8 milioane dolari.

Reprezentantul Bursei Române de Mărfuri a spus că, piaţa futures şi
options a bursei poate fi caracterizată la 31 decembrie 2002 astfel: 9185 contracte
tranzacţionate, capitalizare bursieră totală de 302.288.543.003 lei, număr total
tranzacţii încheiate în sistemul electronic de tranzacţionare de 319. Reprezentantul
Bursei Române de Mărfuri a precizat că piaţa futures a reuşit, în ultimul an să
demonstreze că, deşi a fost supusă unor constrângeri economice datorate cadrului
economic general a reuşit să se maturizeze, cel puţin din punct de vedere al
dezvoltării instrumentelor şi al modalităţii de tranzacţionare.

Reprezentantul Bursei Române de Mărfuri a prezentat perspectivele bursei
pentru anul 2003, subliniind importanţa creării unei pieţe competitive a cerealelor.

Reprezentantul Bursei Române de Mărfuri a spus că pentru anul 2004 bursa
şi-a propus crearea unei pieţe pentru tranzacţionarea creanţelor comerciale şi
derularea acestei activităţi, având în vedere că, în prezent, sunt definitivate
aproape integral toate aspectele tehnice, logistice şi cele privind pregătirea
profesională a personalului.

Reprezentantul Bursei Române de Mărfuri le-a prezentat membrilor
comisiei şi principalele piedici apărute în calea activităţii bursei, în principal faptul
că până în prezent nu a existat decât sprijin declarativ.
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După prezentarea făcută de reprezentantul Bursei Române de Mărfuri
domnii deputaţi au formulat întrebări cu privire la activitatea bursei. Domnul
preşedinte Dan Radu Ruşanu a propus ca întâi deputaţii să formuleze întrebările,
iar la sfârşit, reprezentantul Bursei Române de Mărfuri să formuleze toate
răspunsurile.

Domnii deputaţi - Lucia Cornelia Lepădatu,  Gheorghe Marin, Nicolae Enescu,
Nicolae Sersea şi  Napoleon Pop au dorit să ştie: dacă bursa urmăreşte o extindere a
reţelei de terminale şi pentru alte regiuni din ţară; care este relaţia dintre bursă şi
CNVM şi dacă există probleme în colaborarea celor două instituţii; dacă CNVM a
elaborat şi adoptat regulamente în ceea ce priveşte bursele de mărfuri, în termenele
prevăzute de lege şi dacă a respectat spiritul şi litera legii; dacă trebuie să mai fie
făcut  ceva în plan legislativ cu privire la bursele de mărfuri; lămuriri cu privire la
problematica tranzacţiilor creanţelor comerciale; dacă brokerii pot interveni pe
piaţă, influenţând negativ vânzarea unor active ale statului; dacă se pot prelua de la
Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare creanţele care au la bază garanţii
materiale, pentru a fi valorificate la bursă şi care va fi modul de valorificare a
creanţelor bugetare; în cât timp se va ajunge la o situaţie normală, în ceea ce
priveşte societatea PETROM.

Reprezentantul Bursei Române de Mărfuri a spus că este o situaţie foarte
proastă pentru bursele din ţară, majoritatea desfiinţându-se (Constanţa, Timiş) sau
în cel mai bun caz trăind din vânzari de formulare (Braşov), aşteptându-se astfel ca
până la sfârşitul anului acestea să dispară, rămânând în final doar Bursa Română
de Mărfuri. Reprezentantul Bursei Române de Mărfuri a spus că a găsit înţelegere
în cadrul CNVM la o serie de comisari, inclusiv preşedintele instituţiei, doamna
profesoară Victoria Anghelache, însă exact vicepreşedintele care se ocupă cu
problematica bursei de mărfuri nu doreşte, din motive subiective, să aibă o
colaborare bună cu preşedintele Bursei Române de Mărfuri.

Reprezentantul Bursei Române de Mărfuri a spus că există deficienţe ale
legislaţiei actuale cu privire la bursele de mărfuri, în sensul că pe această piaţă
sunt favorizaţi cei puternici iar cei mici sunt excluşi.

Cu privire la extinderea reţelei de terminale, reprezentantul Bursei Române
de Mărfuri a spus că se vor deschide cel puţin 10 terminale noi (la Piatra Neamţ,
Braşov, Cluj, Oradea, etc.) astfel încât, în cel mai scurt timp, să poată fi acoperite
cele mai importante zone ale ţării.

Reprezentantul Bursei Române de Mărfuri a spus că în privinţa
tranzacţionării creanţelor bugetare pe piaţa derivatelor, această este o problemă ce
trebuie discutată  şi gândită foarte bine. In prezent, legislaţia cu privire la Agenţia
de Valorificare a Activelor Bancare nu-i permite acestei instituţii valorificarea
activelor la bursă.

Problema cu privire la brokeri, în opinia reprezentantului Bursei Române
de Mărfuri, este că, în conformitate cu prevederile legale, aceştia nu pot influenţa
negativ o vânzare a unor active ale statului, dar în realitate, există destule cazuri de
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corupţie şi în rândul brokerilor. Totuşi, acest lucru  s-ar putea rezolva pe viitor,
dacă li s-ar interzice acestora să aibă cont deschis chiar acolo unde lucrează.

Reprezentantul Bursei Române de Mărfuri a spus că scăderea cotaţiei la
bursă a acţiunilor societăţii PETROM s-a datorat unei conjuncturi negative care au
determinat reacţii emoţionale umane, dar în opinia dânsului, societatea îşi va
reveni destul de repede.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a propus efectuarea unei vizite la
BRM a membrilor comisiei, în perioada 10-20 mai 2003.

In unanimitate s-a aprobat propunerea domnului vicepreşedinte Gheorghe
Marin.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD:
Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola, Ştefan Giuglea şi Cazan Leonard.

Miercuri, 12 martie 2003
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea Autorităţii

pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului: domnul George Musliu
� secretar de stat, din partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna Gica Roşu �
director general adjunct şi doamna Lucica Diaconescu � şef serviciu.

Inainte de începerea dezbaterilor, domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a
propus ca presa să asiste la lucrările comisiei.

In unanimitate s-a aprobat propunerea domnului preşedinte Dan Radu
Ruşanu.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului le-a propus membrilor comisiei amânarea dezbaterilor până
când Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003, care modifică prezentul act
normativ, va sosi la Camera Deputaţilor, pentru a putea fi dezbătută împreună cu
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 208/2002.

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a fost de acord cu amânarea
dezbaterilor la acest proiect de lege până când se va primi la comisie şi Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003, astfel încât cele două acte normative să fie
dezbătute împreună.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a propus supunerea la vot a amânării
dezbaterii asupra proiectului de lege.
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In unanimitate s-a hotărât amânarea dezbaterilor proiectului de lege până la
data când va ajunge la comisie, în vederea dezbaterii, Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 8/2003.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD:
Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola, Ştefan Giuglea, Gheorghe Marcu şi
Cazan Leonard.

Joi, 13 martie 2003
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu.
A fost invitată şi a participat la lucrările comisiei, din partea Ministerului

Integrării Europene: doamna Hildegard Carola Puwak � ministru.
Inainte de începerea dezbaterilor, domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a

propus ca doamna ministru Hildegard Carola Puwak să prezinte membrilor
comisiei situaţia cu privire la integrarea României, după momentul Copenhaga.

In unanimitate s-a aprobat propunerea domnului preşedinte Dan Radu
Ruşanu.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 9/2003
pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare
pentru o perioadă de cinci ani, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii
Elene, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2002.

Au acordat aviz favorabil acestui proiect de lege Consiliul Legislativ şi
Comisia pentru politică externă.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20 februarie 2003.
Reprezentanta Ministerului Integrării Europene a prezentat membrilor

comisiei proiectul de lege arătând importanţa aprobării lui. Obiectul acestui
proiect de lege este acordul bilateral dintre România şi Republica Elenă prin care
se urmăreşte sprijinirea efectivă a procesului de aderare al României la Uniunea
Europeană, fiind similar unui program Phare (în sensul abordării multisectoriale şi
multianuale a finanţării).

Reprezentantanta Ministerului Integrării Europene a precizat că, pentru a
crea transparenţă şi eficienţă în utilizarea acestor fonduri din Programul de
cooperare şi dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani, întreprinzătorii privaţi din
România trebuie să ţină cont că, din suma totală necesară unei investiţii, 40%
trebuie să reprezinte co-finanţarea întreprinzătorului, 30% va reprezenta un
împrumut de la o bancă şi restul de 30% se va oferi ca garant prin programul elen
de asistenţă nerambursabilă, gestionarul  aceastei componente  fiind ministerul
elen al economiei naţionale şi finanţelor.

In unanimitate s-a aprobat proiectul de lege, în forma adoptată de Senat.
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La ultimul punct al ordinei de zi, alte probleme curente ale activităţii
comisiei, doamna ministru a prezentat membrilor comisiei situaţia cu privire la
integrarea României, după momentul Copenhaga.

Doamna ministru Hildegard Carola Puwak a spus că rezultatul de la
Copenhaga trebuie privit ca o consecinţă a progreselor ce s-au înregistrat în
procesul de pregătire al României pentru aderarea la Uniunea Europeană. De
asemenea, rezultatul de la Copenhaga a fost influenţat de Raportul de ţară pe anul
2002 al Comisiei Europene cu privire la România, din care a reieşit faptul că în
ciuda progreselor înregistrate în planul creşterii competitivităţii pe piaţă, al
concurenţei, există o serie de minusuri, cum ar fi: rezolvarea problemei ajutorului
de stat, în sensul scăderii procentului de 6% la 2-3%, asigurarea unei creşteri
economice pozitive, faţă de �1% cât s-a înregistrat până acum, ajungerea la o
economie de piaţă funcţională.

 Doamna ministru Hildegard Carola Puwak a subliniat faptul că guvernul a
luat toate aceste recomandări făcute de Comisia Europeană şi le-a transpus sub
formă de priorităţi în Programul de guvernare, în vederea eliminării acestor
aspecte negative, astfel încât la viitorul Raport de ţară, România să se prezinte în
faţa Comisiei Europene cu rezultate bune. Iar în ceea ce priveşte transpunerea
corectă, în practică, a legislaţiei comunitare ar trebui ca toate autorităţile locale din
judeţe să ştie să aplice prevederile acestei legislaţii. De asemenea, doamna
ministru Hildegard Carola Puwak a spus că există preocuparea guvernului şi în
problema întăririi capacităţii administrative, conform recomandărilor făcute de
Comisia Europeană, existând de asemenea şi 15 programe comunitare în legătură
directă cu Bruxelles.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD:
Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola, Ştefan Giuglea, Gheorghe Marcu şi
Cazan Leonard.

        PREŞEDINTE,
     Dan Radu Ruşanu

                                                     SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

      Expert parlamentar,
Alina Cristina Hodivoianu
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