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AVIZ
asupra propunerii de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/
2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital
PL-x nr. 268 /2015
În conformitate cu prevederile art.și 95
115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost
sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgență, cu propunerea de lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90 / 2014 pentru modificarea
și
completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, PL-x nr. 268 /2015.
Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât propunerea se referă, în
principal, la adaptarea cadrului normativțional
na referitor la piața de capital la
următoarele acte europene:
- Directiva 2004/39/CE a Parlamentului și a Consiliului din 21 aprilie 2014 privind
piețele instrumentelor financiare;
− Directiva 2003/761/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie
2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori
mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de
modificare a Directivei 2001/34/CE;
− Directiva 2007/36/CE a Parlamentului Europeanși a
Consiliului privind
exercitarea anumitor drepturi ale ționarilor
ac
în cadrul societăților comerciale
cotate la Bursă.
Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) și (3) din Constituţia României, republicată,
Camera Deputaților este Cameră decizională.
Senatul a adoptat propunerea de lege, în ședința sa din 18 martie 2015.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1406 din 23.12.2014, a avizat favorabil
proiectul de Lege, cu observații și propuneri de natura tehnicii legislative precum și cu
propunerea de revedere a normei în ce prive
ște măsura delegării exercitării atribuțiilor
adunării generale.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 31 martie 2015.
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Analizând situa
ția de fapt, Comisia pentru afaceri europene constată că
propunerea urmărește transpunerea prevederile act elor normative ale Uniunii Europene
referitoare la piața de capital. Modificările introduse sunt de în principal de natură
procedurală. Este stipulată ridicarea pragului maxim dețin
deere d e la 5 % la 2 0 % a
pragului de deținere a acțiunilor emise de operatorii de piață.
În expunerea de motive ționează
se men
, la Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act
normativ, că Bursa de Valori a adus în atenția opiniei publice modificările propuse și că
au fost avute în vedere "observații și propuneri primite de la o parte dintre participanții la
piața de capital".
Pentru transparență, având în vedere necesitatea asigurării cât mai depline a
legitimității democratice a normei și în considerarea exemplului de bună practică al
consultărilor derulate de Comisia Europeană pe proiectele de acte normative de la nivelul
Uniunii, Comisia pentru afaceri europene recomandă ca inițiatorul să prezinte o sinteză a
propunerilor primite din partea celor consulta
ți și
a modului în care au fost luate în
considerare aceste puncte de vedere.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate
de voturi, să emită aviz favorabil asupra propunerii de lege.
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