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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 9, 10 si 11 februarie 2010 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 9 februarie 2010.  
 La lucrările Comisiei, din totalul de 22 de membri au fost prezenţi 22 de membri.  
 La şedinţele Comisie din  zilele de 9, 10 şi 11 februarie a.c. au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: Tudose Mihai, Stoica Mihaela, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, 
Cherecheş Cătălin, Arion Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, 
Iacob Strugaru Stelică,  Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, 
Oprişcan Mihai Doru, Pál Árpád, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Seremi 
Ştefan, Teodorescu Horia, Vreme Valerian.  
 
 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost 
conduse de către presedintele comisiei, domnul deputat Mihai Tudose. 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţi: ai Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri: doamna Irinel Cristu, secretar de stat şi domnul 
Corneliu Condrea, director general adjunct; ai Ministerului Finanţelor Publice, doamna 
Graţiela Iordache, secretar de stat, doamna Bădescu Livia, director, domnul Toma 
Gheorghiţa, şef serviciu şi doamna Vizoli Mariana, director; ai Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare: domnul Chetreanu Bogdan, comisar, domnul Kralil Lorand, comisar 
şi domnul Radu Toia, director general; ai EFG Eurobank SEC, doamna Creţu Simona, 
analist financiar; ai SIF Muntenia SA: domnul Szel Petre, preşedinte, reprezentantul SIF 
Oltenia SA, domnul Tudor Ciurezu, vicepreşedinte, ai SIF Transilvania SA, domnul 
Mihai Fercala, preşedinte-director general, ai SIF Banat – Crişana SA, domnul Cuzman 
Ioan, preşedinte director general, ai SIF Moldova SA, domnul Doroş Claudiu, 
vicepreşedinte, precum şi domnul senator Marian Ovidiu, în calitate de iniţiator. 
  Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 
 IN AVIZARE: 
 1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul  fiscal, 
procedură de urgenţă (PLx 10/2010).  
 2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Republica Austria, Republica 
Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, 
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semnat la Ankara la 13 iulie 2009 (PLx 3/2010), procedură de urgenţă, Camera 
Deputaţilor este Primă Cameră sesizată. 
 3. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, 
(PLx 600/2009). 
 Şedinţa Comisie a început în ziua de 09 februarie 2010 cu dezbaterea punctului 1, 
în fond, al ordinii de zi.  
 
 
 La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul  fiscal, procedură de urgenţă               
(PLx 10/2010). 
          Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar 
de stat a menţionat că, obiectul de reglementare al prezentei iniţiative legislative constă în 
modificarea şi completarea  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prin proiectul de lege se propun modificări în domeniul 
impozitelor pe profit, concretizate prin continuarea transpunerii Directivei 90/434/CEE 
privind impunerea fuziunilor, divizărilor şi transferului activelor şi schimburilor de valori 
mobiliare între companii ale statelor member, amendată prin Directiva 2005/19/CE, 
privind includerea acestor tipuri de societăţii în categoria contribuabililor obligaţi la plata 
impozitului pe profit, stabilirea regulilor fiscale aplicabile în situaţia transferului sediului 
social. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul  fiscal. 

 
La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de lege pentru 

ratificarea Acordului între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, 
România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 
2009 (PLx 3/2010), procedură de urgenţă, Camera Deputaţilor este Primă Cameră 
sesizată. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
doamna Irinel Cristu, secretar de stat a susţinut necesitatea avizării favorabile a acestui 
proiect de lege, având în vedere faptul că Proiectul Nabucco prezintă o importanţă 
deosebită pentru România, prin implementarea acestuia realizându-se diversificarea 
surselor de aprovizionare cu energie şi a rutelor de transport. Acordul privind Proiectul 
Nabucco a fost semnat la data de 13 iulie 2009, la Ankara, de către cei cinci              
prim-miniştri din statele partenere la proiect. 

Prezentul proiect de Lege are drept scop ratificarea Acordului privind Proiectul 
Nabucco de către România şi implicit, exprimarea consimţământului său, în calitatea sa 
de Stat semnatar, pentru intrarea acestuia în vigoare. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Republica 
Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind 
Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009. 
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 La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de lege privind 
modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, (PLx 600/2009). 
 Domnul senator Marian Ovidiu, în calitate de iniţiator, a făcut o prezentare a  
acestui proiect de lege care işi propune abrogarea art. 2861 şi 2862 din Legea nr.297/2004 
privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul eliminării 
pragului de deţinere de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare, care 
va permite acţionarilor să beneficieze în mod real de toate drepturile corporative,  precum 
şi de garanţiile legale care le asigură protecţia, sporind, totodată, încrederea investitorilor 
în piaţa de capital din România, cu efecte benefice asupra acestei pieţe şi a economiei în 
ansamblu. 
 Domnul senator Marian Ovidiu, în calitate de iniţiator, a dorit să adauge faptul că 
prezenta propunere legislativă vizează eliminarea pragului de deţinere de 1 % din 
capitalul social al societăţilor de investiţii financiare. În prezent, orice persoană poate 
dobândi cu orice titlu sau poate deţine, singură ori împreună cu persoanele cu care 
acţionează în mod concertat, acţiuni emise de către societăţile de investiţii financiare 
rezultate din transformarea fondurilor proprietăţii private, dar nu mai mult de 1 % din 
capitalul social al societăţilor de investiţii financiare. În cazul în care acest prag este 
depăşit, exerciţiul dreptului de vot aferent acţiunilor care depăşesc pragul de 1% este 
suspendat. În plus, acţionarul care a depăşit pragul de 1% este obligat ca în termen de 3 
luni să vândă acţiunile care depăşesc limita de deţinere. 
 Domnia sa a mai spus că pragul de 1% prejudiciază drepturile corporative ale 
acţionarilor, făcând foarte dificilă sau chiar imposibilă exercitarea următoarelor drepturi: 
dreptul de a cere completarea ordinii de zi a adunării generale a acţionarilor, care aparţine 
doar acţionarilor care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social; 
dreptul de a cere convocarea adunărilor generale ale acţionarilor, care aparţine doar 
acţionarilor care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social; dreptul 
de a cere instanţei să desemneze experţi în scopul analizării operaţiunilor din gestiunea 
societăţii, care aparţine doar acţionarilor care deţin, individual sau împreună, cel puţin 
10% din capitalul social; dreptul de a reclama cenzorilor/auditorilor interni verificarea 
anumitor fapte; dreptul de a alege administratorii prin metoda votului cumulativ, alegerea 
administratorilor pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu doar la cererea unui 
acţionar semnificativ. 
 Domnul senator Marian Ovidiu, în calitate de iniţiator, a subliniat faptul că cele 
mai importante drepturi corprative pot fi exercitate doar de acţionarii care deţin minim 
5% respectiv 10% din capitalul social, limita de deţinere de 1% făcând imposibilă 
participarea reală a acţionarilor la viaţa corporativă a societăţii. Posibilitatea acţionarilor 
de a solicita cu succes convocarea adunării generale a acţionarilor şi/sau de a schimba 
ordinea de zi inexistentă. De asemenea, este inexistentă posibilitatea acţionarilor de 
verificare a operaţiunilor efectuate de organele de conducere ale societăţii şi în general 
este inexistentă posibilitatea acţionarilor de a controla administratorii. În plus, este 
esenţial de avut în vedere că limita de deţinere de 1% din capitalul social corelată cu 
obligaţia înstrăinării forţate aduce atingere dreptului de proprietate. Eliminarea pragului 
de deţinere va permite acţionarilor să beneficieze în mod real de toate drepturile 
corporative, precum şi de garanţiile legale care asigură protecţia acţionarilor. Totodată, va 



 4

spori încrederea investitorilor în piaţa de capital din România, cu efecte benefice asupra 
acesteia şi a economiei în ansamblu. 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a invitat reprezentaţii societăţilor de investiţii 
financiare prezenţi la dezbateri să îşi expună punctele de vedere cu privire la 
oportunitatea acestei modificări a legislaţiei precum şi faţă de posibilele implicaţii 
financiare si de pe piaţa de capital. 
 Reprezentaţii societăţilor de investiţii financiare au susţinut menţinerea 
prevederilor art.286¹ în forma actuală, motivată de faptul că prin menţinerea unui prag al 
drepturilor de vot, respectiv limitarea drepturilor de vot ale acţionarilor ce se consideră că 
acţionează în mod concertat, se realizează protecţia acţionarilor - funcţie de bază a 
organismelor de plasament colectiv – cât si protecţia împotriva preluării ostile  acestor 
entităţi de către anumite grupuri de interese. In prezent, constituţionalitatea pragului de 
deţinere este consfiinţită de Decizia Curţii Constituţionale nr.1068/14.07.2009.  
 De asemenea, reprezentaţii societăţilor de investiţii financiare au fost în 
unanimitate de acord asupra faptului că actuala limitare a pragului de vot de 1% nu 
obstrucţionează voinţa liberă a acţionarilor, evoluţia cvorumurilor înregistrate în cadrul 
AGA dovedind existenţa premiselor favorabile privind constituirea adunărilor generale 
extraordinare în cadrul legal actual. 
 Reprezentaţii societăţilor de investiţii financiare au susţinut că averea acţionarilor 
este protejată prin administrarea profesionistă de către managementul SIF-urilor, acesta 
depunând toate diligenţele pentru protejarea interesului acestora prin stabilirea si 
realizarea unor indicatori ridicaţi de performanţă ai societăţii respective. Acest lucru este 
dovedit de rezultatele financiare ale SIF-urilor care s-au înscris permanent pe un trend 
ascendent, chiar atunci când situaţia in care pieţele financiare au fost marcate de 
turbulente puternice. 
 Reprezentaţii societăţilor de investiţii financiare au susţinut şi faptul că această 
iniţiativă financiară va avea un impact limitat asupra pieţei de capital, deoarece 
eliminarea pragului de deţinere poate conduce la creşterea volumului şi a preţului de 
tranzacţionare a acţiunilor emise de SIF-uri dar numai pentru o perioadă limitată de timp. 
 O implicaţie negativă, subliniată, pe rând, de toţi reprezentaţii societăţilor de 
investiţii financiare prezenţi la şedinţă, a fost posibilitatea apariţiei unor acţiuni 
speculative cu grad ridicat de risc, precum şi de posibilitatea favorizării acţiunilor de  
manipulare a pieţei de capital. 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi de 
voturi (2 voturi împotrivă), avizarea negativă a proiectului de lege privind modificarea 
Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital. 
 
 Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 10 februarie 2010 cu studiul şi 
dezbaterea următoarelor proiecte de lege:  
 1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează 
serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem 
centralizat către populaţie procedură de urgenţă (PLx 11/2010). 

2. Proiect de lege privind Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative, (PLx 522/2009).  
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 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în proxima 
şedinţă de comisie. 
 
 
 
 Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 11 februarie 2010 cu studiul şi 
dezbaterea următoarelor proiecte de lege:  
   1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative              
(PLx 544/2009). 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, modificată şi completată (PLx 610/2009). 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în proxima 
şedinţă de comisie. 
 
 
 
 

 
 

 
PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
 
 
                                                                                                                  
       SECRETAR, 
                                                            Cătălin CHERECHEŞ     
                      
 
 
 
 
 

 
               Consilier parlamentar:      
                                                      Anca Chiser  
                                  Expert parlamentar:   
                                                                                                                          Alina Ailenei 
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