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                Marţi,  18 mai 2004 
 
            Ordinea de zi a inclus dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2003 a 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (R8 / 04.05.2004).  
                La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 
52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare - doamna vicepreşedinte Irina-Mihaela Popovici. 
              La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 membrii.   
             Doamna vicepreşedinte a CNVM a prezentat principalele coordonate ale 
raportului de activitate pe anul 2003. 
            Apreciind raportul, doamna deputat Hildegard Puwak a spus că se ştie că 
CNVM nu are spaţiu şi personal suficient, dar deoarece avem o piaţă de capital 
subdezvoltată doreşte precizări asupra conţinutului şi esenţei activităţii instituţiei, cum 
ar fi măsurile întreprinse pentru obţinerea criteriului de economie funcţională de piaţă. 
         De asemenea, doamna deputat Hildegard Puwak a arătat că pentru pachetul de 
legi privind domeniul nu există instrucţiuni de aplicare, iar informarea populaţiei este 
deficitară. 
         Doamna vicepreşedinte Irina-Mihaela Popovici a spus că s-a redactat o parte din 
regulamente, dar se vor definitiva după aprobarea noii legi privind piaţa de capital, 
care se află la Senat. În acest cadru,  se va acorda atenţie noului sistem de 
tranzacţionare şi de supraveghere. 
         De asemenea, doamna vicepreşedinte a menţionat că se desfăşoară discuţii cu 
Ministerul Finanţelor Publice privind tranzacţionarea pe piaţă a titlurilor de stat cu 
termen de peste un an, având în vedere că alegerea pieţei de tranzacţionare este, 
conform legii, la latitudinea emitentului.    
         În ceea ce priveşte promovarea activităţii, în prezent aceasta este dificilă 
deoarece nu se poate începe o campanie de publicitate pentru o lege care se schimbă 
peste circa o lună de zile. Cu toate acestea, este în pregătire un sistem de informare pe 
baza prevederilor noii legi, iar site-ul  Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare este în 
proces de transformare în vederea asigurării unei transparenţe corespunzătoare 
stimulării pieţei de capital. 
         Doamna deputat Lucia-Cornelia Lepădatu a formulat patru întrebări: 
         - ce s-a întreprins pentru limitarea scurgerii de informaţii; 
         - de ce nu s-a angajat personalul necesar; 

economic7



         - care este sursa de finanţare pentru creşterea de salarii, fiind exclusă creşterea 
valorii comisioanelor, care influienţează negativ dezvoltarea pieţei; 
         - până în prezent s-au aplicat comisioane maxime şi nu diferenţiate cum prevede 
legea. 
         Pentru evitarea scurgerii de informaţii, s-au luat măsuri la ţinerea şedinţelor, 
deoarece se află într-o clădire care nu aparţine Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, măsuri tehnice speciale vor fi aplicate după mutarea în sediul propriu. Sunt 
în curs discuţii cu Banca Mondială pentru finanţarea construcţiei sediului Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare.         
         Sursa de finanţare pentru creşterea de salarii nu provine din majorarea tarifelor şi 
comisioanelor, această creştere este prevăzută din depăşirile de venituri realizate şi se 
referă la acoperirea inflaţiei. 
         În privinţa personalului, se aşteaptă aprobarea noii legi a pieţei de capital care 
prevede o nouă structură şi vor fi angajaţi cel puţin 30 salariaţi pentru "supravegherea 
şi controlul emitenţilor" şi pentru un serviciu specializat în analiză financiară. 
         Doamna deputat Lucia-Cornelia Lepădatu a menţionat că supravegherea şi 
controlul nu au fost corespunzătoare, iar pentru scurgerea de informaţii ar fi fost 
necesare reglementări mai dure pentru membrii comisiei. 
         În răspuns,  doamna vicepreşedinte Irina-Mihaela Popovici a arătat că vechea 
lege nu prevedea pentru emitenţi decât obligaţii de raportare. Legea nu conţinea 
prevederi în domeniul controlului. 
         Doamna deputat Lucia-Cornelia Lepădatu a precizat că CNVM putea aduce 
completări la legile existente în ceea ce priveşte controlul, fără să aştepte elaborarea 
unei noi legi.  
         În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât cu 27 voturi pentru şi două voturi contra aprobarea "Raportului 
de activitate pe anul 2003 a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare". 
  

 Miercuri,  19 mai 2004 
 

            Ordinea de zi a prevăzut dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de 
urgenţă, a proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională (PLx 290/2004). 
           La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 membrii.   
           La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea: 
                    a) Ministerului Finanţelor Publice: doamna Nicoleta Georgescu -  
                        şef serviciu ; 

                 b) Consiliul Concurenţei: domnii consilieri Mihail Giugariu şi Iosif  
              Nemenyi.  
  Proiectul de lege a fost prezentat de doamna Nicoleta Georgescu. 

            Acest proiect de lege a rezultat din necesitatea armonizării cu prevederile 
acquis-ului comunitar în domeniul  ajutorului de stat a măsurilor din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. 
            Procesul de armonizare este o obligaţie asumată de România în cadrul 
negocierilor pentru "Capitolul 6 - Politica în domeniul concurenţei". 
            Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a solicitat detalierea procedurii de 
atingere a intensităţii maxime admise a ajutorului de stat. 
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    Domnul consilier Iosif Nemenyi a spus că susţine punctul de vedere al 
Ministerului Finanţelor Publice şi că proiectul de lege întăreşte rolul Consiliului 
Concurenţei în analiza fiecărei investiţii efectuate în zonele defavorizate. În continuare 
a descris procesul de urmărire a atingerii intensităţii maxime. 

   Doamna deputat Hildegard Puwak a întrebat dacă s-a calculat un ajutor de stat 
regional şi s-a determinat o intensitate maximă pe fiecare zonă. 

   Răspunsul a arătat că din luna martie a.c. au luat fiinţă organe teritoriale care 
monitorizează desfăşurarea procesului de atingere a intensităţii maxime. 

  Doamna deputat Hildegard Puwak a spus că pe ansamblul unei zone 
defavorizate se poate ajunge la o depăşire la nivel regional, care are şi acesta limite de 
subvenţionare. 

  Deoarece din anul 2007 se desfiinţează sistemul zonelor defavorizate, în 
prezent se elaborează o listă cu ajutoare de stat care se negociază pentru ca facilităţile 
fiscale respective să fie valabile şi după anul 2007. 

  Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin  a precizat că din analiza celor 35 
zone defavorizate a rezultat că în puţine zone s-a ameliorat situaţia, în cele mai multe 
zone situaţia s-a înrăutăţit. Deoarece în anul 2003 au fost disponibilizaţi circa 35.000 
salariaţi, rezultând localităţi cu un număr mare de  şomeri, domnul vicepreşedinte a 
întrebat dacă se are în vedere declararea de noi zone defavorizate.  

Domnul consilier a spus că nu poate răspunde deoarece aceasta este o problemă 
de politică economică, care aparţine executivului şi nu de aplicare a legii, astfel încât 
depăşeşte competenţele Consiliului Concurenţei. 

La solicitarea domnului preşedinte Dan Radu Ruşanu de a afla punctul de 
vedere al Ministerului Finanţelor Publice asupra eficienţei sistemului zonelor 
defavorizate, doamna Nicoleta Georgescu a răspuns că s-au înregistrat efecte pozitive 
ale aplicării sistemului, dar există şi aspecte nedorite. Astfel, din circa 3200 agenţi cu 
certificate de investitori în zone defavorizate, au putut fi identificaţi ca reali investitori 
numai 2000, restul nu au făcut investiţii, nu au creat locuri de muncă sau sunt daţi 
dispăruţi. 

Doamna deputat Hildegard Puwak a precizat că după anul 2007, se va aplica în 
domeniu politica Uniunii Europene,  iar sistemul zonelor defavorizate va fi înlocuit cu 
elemente de politică regională.              
            În urma dezbaterii, Comisia  a hotărât, cu 28 de  voturi pentru şi un vot contra, 
ca acest proiect să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, în 
forma adoptată de Senat. 
     
 

  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 
 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Vida  
    
 
                            Expert parlamentar 
                               Olga 
Tutoveanu 
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