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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din zilele de 28.02. şi 01.03.2006 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 28.02. şi 01.03.2006 sunt prezenţi 24 

deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- domnul Doică Cătălin 
- doamna Anghelache Gabriela 
- domnul Septimiu Stoica 
- domnul Stere Farmache 
- domnul Szel Petre 
- domnul Ciurezu Tudor 
- domnul Fercală Mihai 
- domnul Turtoescu Sorin 
- doamna Spinka Henriette 
- domnul Paul Dan 

- Ministerul Finanţelor Publice 
- C.N.V.M 
- B.V.B. 
- B.V.B. 
- S.I.F. Muntenia 
- S.I.F. Muntenia 
- S.I.F. Transilvania 
- S.I.F. Moldova 
- S.I.F. Banat-Crişana 
- A.N.S.V.M. 
 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de doamna Graţiela Iordache, 

vicepreşedintele comisiei. 
 
 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/2005 privind reglementarea unor măsuri 
financiare.PLx460/2005 – REEXAMINARE 

Administrator
Original
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II. AVIZE 

 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu.PLX78/2006 
3. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea comunei Crivăţ, 
judeţul Călăraşi.Plx42/2005 
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova privind navigaţia pe 
căile navigabile interioare, semnat la Bucureşti la 1 noiembrie 
2005.PLX77/2006 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor 
proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - 
teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului 
medical.PLX79/2006 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative 
care reglementează activitatea în domeniul sanitar.PLX80/2006 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea 
capacităţii administrative a României pentru integrarea în 
Uniunea Europeană.PLX83/2006 
8. Propunerea legislativă privind sprijinirea populaţiei în vederea 
diminuării efectelor produse de inundaţiile din anul 
2005.PlX84/2006 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
17/2006 privind trecerea Muzeului Naţional "George Enescu" din 
Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi 
Cultelor.PLX86/2006 
10. Propunerea legislativă "O Biblie pentru fiecare familie de 
români".Plx67/2006 
11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.Plx65/2006 
12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 109/2005 
privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber - 
profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din 
România.Plx66/2006 
13. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 202/1998 
privind organizarea Monitorului Oficial al României  şi a Legii 
nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului. Plx33/2006 
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14. Propunerea legislativă vizând înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Conservarea Naturii. Plx34/2006 
15. Propunerea legislativă privind construirea de case pentru 
sinistraţi. Plx35/2006 
 

III. DIVERSE 
 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 

privind reglementarea unor măsuri financiare.PLx460/2005 – REEXAMINARE 
Înainte de începerea dezbaterii asupra proiectului de Lege mai sus 

menţionat, doamna vicepreşedinte  Iordache Graţiela  adresează rugămintea ca 
rezultatul discuţiilor de astăzi să  facă obiectul unui comunicat de presă, care să fie 
trimis imediat tuturor Agenţiilor de presă şi Bursei de Valori Bucureşti, astfel încât 
toţi investitorii să aibă acces în mod egal la această informaţie. 

Membrii comisiei au votat în unanimitate propunerea doamnei 
vicepreşedinte Iordache de a se face un comunicat de presă . 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 
privind reglementarea unor măsuri financiare s-a reexaminat în prezenţa domnului 
Doică Cătălin –secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice, doamnei Anghelache 
Gabriela –preşedinte C.N.V.M., domnului Septimiu Stoica – preşedinte B.V.B., 
domnului Stere Farmache – director general B.V.B ., domnului Szel Petre – 
preşedinte S.I.F. Muntenia, domnului Ciurezu Tudor – vicepreşedinte S.I.F. 
Muntenia, domnului Fercală Mihai – preşedinte S.I.F. Transilvania, domnului 
Turtoescu Sorin – preşedinte S.I.F. Moldova, doamnei Spinka Henriette – director 
sucursala Municipiului Bucureşti- S.I.F. Banat-Crişana, domnului Paul Dan – 
preşedinte A.N.S.V.M. 

Doamna Anghelache Gabriela informează membrii comisiei că 5 din cei 7 
membrii ai C.N.V.M susţin pragul de deţinere de acţiuni la S.I.F.-uri de 1%, atât 
individual cât şi în situaţia în care se acţionează în mod concertat, ceilalţi 2 membrii 
având puncte de vedere diferite. Domnia sa susţine pragul de 1% deoarece sunt 
aproximativ aceleaşi persoane care deţin procentul de 1% la cele cinci S.I.F.-uri şi 
este greu de ştiut cine acţionează în mod concertat. 

Doamna Anghelache Gabriela menţionează că S.I.F.-urile deţin un 
portofoliu important şi ar trebui urmărite din punct de vedere al valorii lor, subliniind 
că sunt aceleaşi persoane care acţionează în toate S.I.F.-urile şi pot avea un cuvânt 
greu în adoptarea deciziilor. Domnia Sa consideră că ar trebui să existe o modalitate 
de a cunoaşte persoanele care acţionează în cadrul S.I.F. 

Domnul Doică Cătălin susţine punctul de vedere al C.N.V.M. 
Domnul Dan Paul – preşedinte A.N.S.V.M. este de acord cu un prag de 1% 

pentru persoanele singure şi un prag de 5% în situaţia în care se acţionează în mod 
concertat. 
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Domnul Septimiu Stoica – preşedinte B.V.B. precizează în mod personal că 
regulile care se stabilesc pe piaţa de capital trebuie să fie clare şi stabile pentru o 
perioadă cât mai mare de timp, iar o dispersie cât mai mare a acţionariatului nu poate 
fi decât folositoare. Domnia sa menţionează că propunerea C.N.V.M. pare o soluţie 
viabilă. 

Domnul Fercală Mihai – preşedintele S.I.F. Transilvania face referire la 
legalitatea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005, la respectarea procedurilor legale 
privind emiterea acesteia, consecinţele pe care aceasta o crează asupra unor societăţi 
cu capital privat. Domnia Sa consideră că , Guvernul nu are dreptul de a emite 
ordonanţe simple pe sectorul pieţei de capital, este o procedură periculoasă şi se calcă 
în picioare voinţa acţionariatului, care au constituit o societate privată. 

În opinia domnului Fercală Mihai un investitor poate deţine un număr mare 
de acţiuni, dar să se limiteze dreptul la vot. Un grup de acţionari deţin 47% din 
capitalul social la S.I.F. Transilvania. Domnia sa consideră că pragul de 1% ar fi 
rezonabil, în caz contrar s-ar deturna politicile S.I.F.-urilor. 

Domnul Ciurezu Tudor –S.I.F Oltenia este de acord ca orice persoană 
singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat să nu deţină 
mai mult de 1% din capitalul social al S.I.F.-urilor. 

Domnul Szel Petre –preşedinte S.I.F. Muntenia precizează că S.I.F.-urile 
sunt create ca instrument pentru micii acţionari şi datorită dispersiei acţionariatului, 
cu  un procent de 10-15% din acţiunile deţinute se poate dobândi controlul unui 
S.I.F., astfel încât cu un procent de 5% să se poată controla un S.I.F. sau chiar toate. 
Domnia Sa concluzionează că propunerea C.N.V.M. de a se limita la 1% atât la 
persoanele singure cât şi la cele care acţionează în mod concertat este bună. 

Doamna Spinka Henriette – S.I.F. Crişana susţine propunerea C.N.V.M. 
Domnul Tutoescu Sorin – preşedinte S.I.F. Moldova este de acord cu 

propunerea C.N.V.M. 
Domnul Stere Farmache ridică problema înregistrării şi numerotării 

acţiunilor la S.I.F. considerând că o astfel de măsură nu poate fi pusă în practică în 
mod eficient. Domnia Sa propune abrogarea aliniatului (5) al articolului 286. 

Doamna vicepreşedinte Iordache Graţiela atrage atenţia că se discută 
amendarea proiectului de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/2005, la articolul 2861 iar pentru modificarea Legii nr.297/2004 propunerile să 
fie formulate în scris. 

Domnul Doică Cătălin , referitor la aspectul de neconstituţionalitate a 
ordonanţei apreciat de domnul Mihai Fercală, precizează că , Guvernul poate emite 
ordonanţe simple pentru modificarea unei legi organice atâta timp cât nu se modifică 
articolele referitoare la infracţiuni. 

Domnul deputat Puşcă apreciază că ar trebui controlate articolele 
proiectului cu definiţiile de la punctul 22 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital. 

Doamna preşedinte Anghelache Gabriela precizează că nu există dificultăţi 
de aplicare, iar definiţiile sunt în conformitate cu Directiva Europeană şi nu pot fi 
modificate. 

Domnul deputat Drăguş Radu-Cătălin propune ca modificările propuse de 
C.N.V.M. să fie preluate ca amendamente din partea comisiei. 
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Doamna vicepreşedinte Iordache Graţiela informează membrii comisiei că 
este în conflict de interese morale, de aceea se abţine de la vot, dar îşi exprimă un 
punct de vedere profesional. Domnia sa consideră că interesul general, respectiv 
drepturile cuponarilor, trebuie apărate în această situaţie. 

Doamna vicepreşedinte Iordache consideră că membrii Comisiei pentru 
buget sunt datori să se gândească la dezvoltarea pieţii de capital. Domnia Sa 
apreciază că este necesar introducerea pragului de 1% şi pentru persoanele singure şi 
pentru cele care acţionează în mod concertat. 

În urma dezbaterii, comisia, cu majoritate de voturi (o abţinere doamna 
vicepreşedinte Iordache Graţiela), a hotărât întocmirea unui raport de înlocuire cu 
amendamentele cuprinse în anexă. 

 
II. AVIZE 

 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.PLX78/2006 
Amânat 
3. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea comunei Crivăţ, judeţul 

Călăraşi.Plx42/2005 
În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât întocmirea 

unui aviz negativ. 
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Moldova privind navigaţia pe căile navigabile interioare, 
semnat la Bucureşti la 1 noiembrie 2005.PLX77/2006 

În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma propusă de iniţiator. 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 
administrativ - teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în 
care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.PLX79/2006 

În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea 
în domeniul sanitar.PLX80/2006 

În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României 
pentru integrarea în Uniunea Europeană.PLX83/2006 

În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

8. Propunerea legislativă privind sprijinirea populaţiei în vederea 
diminuării efectelor produse de inundaţiile din anul 2005.PlX84/2006 

Amânat 
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9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2006 
privind trecerea Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti în subordinea 
Ministerului Culturii şi Cultelor.PLX86/2006 

În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

10. Propunerea legislativă "O Biblie pentru fiecare familie de 
români".Plx67/2006 

În urma dezbaterii, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), comisia a 
hotărât întocmirea unui aviz în forma soluţionată de Senat. 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.Plx65/2006 

Amânat 
12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber - profesionist a artiştilor interpreţi 
sau executanţi din România.Plx66/2006 

În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma soluţionată de Senat. 

13. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 202/1998 privind 
organizarea Monitorului Oficial al României  şi a Legii nr. 26/1990 privind Registrul 
Comerţului. Plx33/2006 

În urma dezbaterii, cu majoritate de voturi (o abţinere), comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma soluţionată de Senat. 

14. Propunerea legislativă vizând înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Conservarea Naturii. Plx34/2006 

Amânat 
15. Propunerea legislativă privind construirea de case pentru sinistraţi. 

Plx35/2006 
Amânat 

 
III. DIVERSE 

Amânat 
 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 

 
 


	PROCES – VERBAL
	I. FOND
	I. FOND

