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La lucrările comisiei din zilele de 05, 06 şi 07 septembrie 2006 sunt 

prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- Vlădescu Sebastian 
- Tudor Gabriela 
- Ţară Gabriel 
- Ortansa Munteanu 
- Mihaela Grecu 
- Petrescu Stefan 
- Chiran Corina 
- Cosmin Popescu 
- Tudor Munteanu 
- Anghelache Gabriela 
- Carmen Negoiţă 
- Paul Miclăuş 
- Victor Eros 
- Bogdan Chereanu 
- Septimiu Stoica 
- Ovidiu Sergiu 
- Dan Paul 
- Dana Mirela Ionescu 
- Stere Farmache 
- Adriana Tanasoiu 

Ministerul Finanţelor Publice 
Ministerul Finanţelor Publice 
Aeroportul Internaţional Henri Coandă  
Direcţia Relaţia cu Parlamentul – MTCT 
Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi 
Familiei 
Ministerul Finanţelor Publice 
Ministerul Economiei şi Comerţului 
Ministerul Apărării Naţionale 
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Bursa de Valori Bucureşti 
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Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Mihai Tănăsescu, preşedintele 
comisiei. 

 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal.Plx569/2006 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.Plx607/2006 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.Plx608/2006 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 295 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.Plx609/2006 
5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/22 decembrie 2003 privind Codul 
fiscal.Plx612/2006 
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal.Plx613/2006 
7. Propunerea legislativă pentru completarea art. 258 şi 
modificarea art. 295 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal.Plx614/2006 
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 de aprobare a Codului Fiscal.Plx615/2006 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 53/2006 pentru aprobarea Contractului de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru 
finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele 
mici şi mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la Bucureşti 
la 29 mai 2006.PLx595/2006 
10. Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri financiare 
pentru finanţarea unor cheltuieli de asistenţă 
socială.PLX606/2006 

 
II. AVIZE 

 
11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România 
şi Spania în domeniul securităţii sociale, semnată la Madrid la 24 
ianuarie 2006.PLx564/2006 
12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului 
Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi 
confiscarea produselor infracţiunii şi finanţării terorismului, 
adoptată la Varşovia la 16 mai 2005.PLx563/2006 
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13. Proiectul de Lege privind unele masuri prealabile lucrărilor 
de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la aeroportul 
Internaţional "Henri Coanda" – Bucuresti.PLX542/2006 
14. Proiectul de Lege pentru aderarea Guvernului României la 
Convenţia privind Organizaţia Hidrografică Internaţională, 
adoptată la Monaco la 3 mai 1967 şi intrată în vigoare la 22 
septembrie 1970.PLx573/2006 
15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România 
şi Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofie 
la 21 octombrie 2005.PLx572/2006 
16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării 
Băncii Comerciale Române - S.A.PLX620/2006 
17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de 
restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi 
naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice 
locale.PLX581/2006 
18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind 
operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii 
pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională.PLX582/2006 
19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a 
Programului de stimulare a înnoirii parcului naţional 
auto.PLX584/2006 
 

III.  Dezbaterea unor aspecte din activitatea CNVM şi BVB 
legate de supravegherea pieţei de capital 

 
 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal.Plx569/2006 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal.Plx607/2006 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal.Plx608/2006 
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4. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 295 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal.Plx609/2006 

5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
571/22 decembrie 2003 privind Codul fiscal.Plx612/2006 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal.Plx613/2006 

7. Propunerea legislativă pentru completarea art. 258 şi modificarea art. 
295 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.Plx614/2006 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 de aprobare a Codului Fiscal.Plx615/2006 

Primele 8 propuneri legislative înscrise pe ordinea de zi constituie un 
pachet de acte normative care  vizează modificarea Codului fiscal şi s-au dezbătut  în 
prezenţa reprezentantului MFP, doamna Tudose Gabriela-şef serviciu. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu precizează că aceste propuneri 
legislative sunt făcute de colegi aparţinând tuturor grupurilor parlamentare, anterior 
discutării modificărilor la Codul fiscal, multe dintre ele fiind preluate în Legea nr. 
343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind modificarea 
şi completarea Codului fiscal, cu aplicare de la 1 ianuarie 2007. Domnia Sa invită 
reprezentantul MFP să-şi prezinte punctul de vedere. 

Doamna Tudose Gabriela menţionează că aceste propuneri au vizat aspecte 
legate de fiscalitate, impozitarea proprietăţii, impozitele şi taxele locale. Propunerile 
din aceste acte normative au fost dezbătute şi  o parte dintre ele au fost preluate în 
Legea nr. 343 /2006. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu  constată că iniţiatorii nu au venit să-şi 
susţină propunerile legislative deoarece  nu mai era cazul, mai ales că multe au fost 
preluate în Codul fiscal. Domnia Sa propune respingerea tuturor acestor acte 
normative. 

Doamna vicepreşedinte Iordache Graţiela adresează rugămintea ca pe viitor 
să existe garanţia unui timp suficient pentru dezbaterea şi redactarea actelor 
normative cu un volum mare de muncă şi cu un impact mare asupra economiei 
naţionale. 

Domnul deputat Mocanu Alexandru subliniază că o parte din propuneri au 
fost preluate în actuala lege iar cele care nu se regăsesc în Codul fiscal au constituit 
amendamente respinse. Domnia Sa susţine respingerea întregului pachet de acte 
normative referitoare la modificarea Codului fiscal. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unor rapoarte de respingere pentru propunerile legislative înscrise pe 
ordinea de zi de la punctul 1 la 8. 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 53/2006 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca 
Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii 
în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la Bucureşti la 29 mai 
2006.PLx595/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului Petrescu Ştefan – director 
general MFP şi a doamnei Chiran Corina – consilier principal în cadrul aceluiaşi 
minister. 
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Domnul Petrescu Ştefan informează membrii comisiei că obiectul de 

reglementare al prezentului act normativ îl constituie aprobarea Contractului de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România 
(SAMTID), B,semnat la Bucureşti la 29 mai 2006, în valoare de 29,453 milioane 
euro. Proiectul cuprinde două faze: prima fază  a cuprins 30 de localităţi şi faza a 
doua cuprinde 36 localităţi. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu doreşte să cunoască stadiul de 
implementare a proiectului, greutăţile întâmpinate, eficienţa cheltuirii banilor. 

Domnul Petrescu Ştefan precizează că programul a absorbit 63% din 
valoarea totală a împrumutului. Domnia Sa menţionează că dificultăţile au existat 
până s-a pus la punct mecanismul de funcţionare între consiliile locale, operatorii 
regionali şi minister. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu  propune reprezentanţilor MFP ca 
atunci când mai există astfel de programe să se prezinte o analiză detaliată a modului 
de desfăşurare a proiectului, greutăţile întâmpinate, modul de cheltuire a banilor. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma prezentată de Guvern. 

10. Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri financiare pentru 
finanţarea unor cheltuieli de asistenţă socială.PLX606/2006 s-a dezbătut în prezenţa 
doamnei Mihaela Grecu – director Direcţia Generală Politici Asistenţă Socială . 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 
financiare pentru finanţarea unor cheltuieli de asistenţă socială, constând în instituirea 
unor taxe de timbru social ca venit la bugetul de stat, pentru jocurile de noroc tip 
maşini electronice, pentru mesele de joc din cazinouri şi alte jocuri de noroc, precum 
şi asupra valorii autovehiculelor noi din import cu capacitate cilindrică de minim 
2000 cm3, achiziţionate de persoane fizice au juridice. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă de ce este nevoie să se 
mărească taxarea când excedentul bugetar creşte de la lună la lună. Excedentul 
bugetului general consolidat era la sfârşitul lunii august de 1,7% din PIB. De ce este 
nevoie să se instituie timbrul social când sunt reglementate clar impozitele şi taxele 
care se colectează la bugetul de stat prin Codul Fiscal. Nici o altă lege în afară de 
Codul fiscal nu trebuie să propună alte impozite şi taxe. Nu trebuie să mai existe legi 
speciale. Domnia Sa propune amânarea dezbaterilor, acestea urmând a fi desfăşurate 
şi în prezenţa reprezentanţilor MFP. 

Doamna vicepreşedinte Iordache Graţiela precizează că sunt sume 
suficiente pentru diverse proiecte. Domnia sa consideră că introducerea timbrului 
social asupra autovehiculelor noi din import va îngreuna activitatea investitorului 
român, această măsură nu va aduce beneficii economiei româneşti. Domnia Sa 
propune eliminarea acestei prevederi. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
amânarea dezbaterilor. 
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II. AVIZE 
 
11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Spania 

în domeniul securităţii sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006.PLx564/2006 
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 
12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 

privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi 
finanţării terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005.PLx563/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 

13. Proiectul de Lege privind unele masuri prealabile lucrărilor de 
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la aeroportul Internaţional "Henri Coanda" – 
Bucuresti.PLX542/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului Ţară Gabriel – director 
general Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti 

Proiectul de lege vizează adoptarea unor măsuri prealabile lucrărilor de 
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă- 
Bucureşti, precum: declararea acestor lucrări ca fiind de utilitate publică, expropriator 
fiind statul român, identificarea persoanelor beneficiare şi a celor responsabile în 
procedura de expropriere, stabilirea procedurilor de efectuare a despăgubirilor şi de 
efectuare a plăţilor efective, cât şi a modalităţilor de contestare a valorii 
despăgubirilor de către cei interesaţi. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

14. Proiectul de Lege pentru aderarea Guvernului României la Convenţia 
privind Organizaţia Hidrografică Internaţională, adoptată la Monaco la 3 mai 1967 şi 
intrată în vigoare la 22 septembrie 1970.PLx573/2006 s-a dezbătut în prezenţa 
domnului Tudor Munteanu, general şef brigadă în cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale. 

Domnul Tudor Munteanu prezintă membrilor comisiei beneficiile aderării 
României la Convenţia privind Organizaţia Hidrogafică Internaţională: programe de 
finanţare internaţională şi asistenţă tehnică, acces la fonduri financiare pentru 
instruirea personalului, acces la documentaţia elaborată de Biroul Hidrogafic 
Internaţional. Costul cotizaţiei anuale este de 15000 euro. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 

15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofie la 21 octombrie 
2005.PLx572/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2006 
privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - 
S.A.PLX620/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului Sebastian Vlădescu – ministru 
de finanţe. 
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Domnul ministru Sebastian Vlădescu precizează că prin acest proiect de 

lege se urmăreşte finalizarea procesului de privatizare a BCR. Contractul de 
privatizare cu excepţia a 2 anexe a fost făcut public. Prin acest act normativ se 
doreşte aprobarea unor derogări de la legile în vigoare, cea referitoare la absorbţia 
Bancorex de către BCR, limitarea în timp până la 31 decembrie 2013 precum şi 
limitarea valorică a nivelului despăgubirilor până la jumătate din sumă. Mai sunt 2 
prevederi referitoare la renunţarea AVAS de a se întoarce împotriva BCR vis-a-vis de 
anumite pagube care s-ar produce, evitarea unor proceduri juridice şi birocratice, 
pentru păstrarea activului net al BCR, rezultatul final fiind acelaşi, în sensul că dacă 
s-ar despăgubi AVAS, statul ar trebui, cu aceiaşi sumă să menţină activul net al 
băncii.  

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră că este cea mai mare  
privatizare a statului român în ultimii 16 ani şi din punct de vedere valoric şi din 
punct de vedere al importanţei pe care banca  o are pe piaţa românească. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor 
societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de 
stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale.PLX581/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului Cosmin 
Popescu – secretar de stat la M.E.C. 

Obiectul de reglementare a prezentului act normativ este completarea cu un 
nou alineat al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 , în sensul de a 
beneficia de prevederile acestui act normativ persoanele preluate prin protocol după 
data de 1 ianuarie 2005 de către societăţile comerciale potrivit dispoziţiilor actelor 
normative în vigoare, precum şi cele preluate de societăţile comerciale şi regiile 
autonome ca urmare a divizării societăţilor prevăzute la art. 1 din această ordonanţă 
de urgenţă. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele 
de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională.PLX582/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii 
parcului naţional auto.PLX584/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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III. Dezbaterea unor aspecte din activitatea CNVM şi BVB  

legate de supravegherea pieţei de capital 
 

 
Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu mulţumeşte reprezentanţilor CNVM şi 

BVB  pentru că au răspuns invitaţiei la o discuţie legată de părerile diferite şi contrare 
legate de supravegherea pieţei de capital, apărute în presă care nu a făcut bine 
instituţiilor în principal şi nici pieţei de capital, în general. Domnia Sa invită pe 
doamna Preşedinte Anghelache Gabriela pentru a prezenta concluziile rezultate în 
urma întâlnirilor dintre CNVM şi BVB. 

Doamna Anghelache Gabriela informează membrii comisiei că astăzi 6 
septembrie a avut loc o şedinţă extraordinară a CNVM la care au fost invitaţi şi 
reprezentanţi ai BVB. Domnia Sa precizează că problemele apărute s-au datorat lipsei 
de comunicare privind modul în care CNVM doreşte să se aplice Legea nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, aspecte legate de aplicarea titlului VII privind abuzul de 
piaţă, care trebuie să intre în Codul bursei. Doamna Anghelache menţionează că 
trebuie să se aprobe varianta actuală a Codului bursei dar să se completeze cu aspecte 
privind abuzul de piaţă, să conţină prevederi referitoare la rolul operatorilor de piaţă 
şi să-şi înceteze valabilitatea un articol din decizia 45. 

Doamna Anghelache Gabriela subliniază că CNVM nu se derogă de 
responsabilităţile şi obligaţiile legate de supravegherea pieţei, dar şi operatorul de 
piaţă trebuie să aibă vigilenţa şi regulile să sesizeze CNVM pentru eventualele situaţii 
care se  încadrează în noţiunea de manipulare a pieţei sau noţiunea mai largă de abuz 
de piaţă. 

Domnul Septimiu Stoica – preşedinte BVB confirmă că situaţia creată a 
fost determinată de lipsa de comunicare. Întâlnirea a fost benefică, s-au discutat 
poziţii de principiu care duc la un nou Cod bursier, la operarea unor produse noi pe 
care piaţa le aşteaptă de mai mult timp, limita până la care se poate implica operatorul 
de piaţă şi când să sesizeze autorităţile. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră că este bine că s-a realizat 
această înţelegere, piaţa este foarte sensibilă. Referitor la includerea titlului VII în 
Codul bursier, domnul preşedinte propune stabilirea unui calendar clar. 

Doamna Anghelache Gabriela informează membrii comisiei că s-a hotărât 
constituirea unui colectiv comun format din reprezentanţi ai CNVM şi BVB pentru 
definitivarea Codului bursier. Domnia Sa propune ca elaborarea reglementărilor să se 
facă până la sfârşitul lunii septembrie iar 15 octombrie să fie termenul final de 
aprobare de către cele două instituţii. 

Doamna Anghelache Gabriela apreciază, ca o remarcă personală că este 
pozitiv ceea ce se întâmplă azi pentru a relata finalitatea unor aspecte contradictorii. 
Nu se pot realiza lucruri favorabile printr-o dispută mediatică. Domnia Sa roagă 
colegii din piaţa de capital să fie rezervaţi în  a face comunicate de presă, să fie un 
dialog direct cu CNVM şi mai târziu să apară în public. 

Domnul Paul Miclăuş precizează că şedinţa extraordinară de la CNVM a 
avut loc înainte de a fi convocaţi de membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
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Doamna vicepreşedinte Iordache Graţiela regretă lipsa de comunicare 
dintre cele două instituţii care continuă să lase urme neplăcute în piaţă. Domnia Sa 
consideră că activitatea CNVM trebuie să fie transparentă şi a da comunicate de presă 
este o procedură  corectă. Doamna Iordache adresează rugămintea ca tonul folosit de 
CNVM să fie folositor pieţii. 

Domnul Victor Eros prezintă preocupările curente ale CNVM: s-au emis 
obligaţiunile internaţionale ale Băncii Mondiale; s-au elaborat şi se pot aplica 
obligaţiunile ipotecare şi se aşteaptă înfiinţarea Băncilor ipotecare; s-au implementat 
obligaţiunile municipale şi corporative; s-a redus „hoţia” pe piaţa cupoanelor – 
tranzacţionarea pe piaţă a unor acţiuni care nu sunt în proprietatea celor care au 
certificate de acţionar. 

Domnul Farmache Stere precizează că s-a respectat Directiva UE referitor 
la abuzul de piaţă în sensul că a fost transpusă în legislaţia românească. 

Domnul Dan Paul menţionează că abuzul de piaţă este atributul exclusiv al 
CNVM. Piaţa de capital trebuie să aibă legi clare care să nu  creeze confuzii. Piaţa 
trebuie să fie transparentă. 

Domnul deputat Muşetescu Tiberiu consideră că pe piaţa de capital numai 
CNVM şi BVB trebuie să fie supremi. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu menţionează că trebuie împărţite 
corect atribuţiile celor două instituţii, iar dacă trebuie modificată legea trebuie cerut 
ajutorul MFP. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 
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