
SINTEZA 
lucrărilor Comisiei  

din ziua de 07.04.1998 
 
 
  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 07. aprilie 1998, având la ordinea de zi 
dezbaterea spre avizare în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 69/1997 privind funcţionarea burselor de 
mărfuri. 
  Pentru susţinerea proiectului de Lege au participat ca invitaţi 
domnii: Valentin Ionescu- ministrul privatizării şi Nicolae Turcu- director 
general în Consiliul Legislativ. 
  Preşedintele Comisiei - deputatul Iuliu Vida a propus ca în 
şedinţa Comisiei să se facă o dezbatere generală a proiectului de Lege sus 
menţionat, cu întrebări şi comentarii urmând ca şedinţa următoare să se 
desfăşoare în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii când proiectul 
de Lege va fi dezbătut pe articole. 
  Domnul Valentin Ionescu, Ministrul Privatizării, a prezentat 
considerentele care au stat la baza emiterii Ordonanţei Guvernului nr. 
69/1997 privind funcţionarea burselor de mărfuri, la redactarea căreia s-au 
luat ca sistem de referinţă Legea franceză din 1885 actualizată, Legea 
burselor din SUA din 1936 actualizată, Legea românească din 1881 şi 
1929, subliniind că s-a ţinut cont de evoluţia burselor de mărfuri, 
tranzacţiilor pe titluri de mărfuri orientate cu caracter de futures sau 
tranzacţii la disponibil. 
  Ordonanţa ţine cont de bursele care funcţionează, textul 
acesteia urmărind înfiinţarea şi funcţionarea unei autorităţi de 
reglementare, de autorizare a brokerilor, a regulilor de bursă., chiar dacă au 
statut cu putere de reglementare este necesară autorizarea de către 
autoritatea publică. 
  O secţiune a Ordonanţei nr. 69/1997 reglementează şi statutul 
brokerilor, precum şi modul de funcţionare a casei de compensaţie. 
  Directorul General al Consiliului Legislativ, domnul Turcu 
Nicolae a prezentat punctul de vedere al Consiliului Legislativ care a 
examinat Ordonanţa din punct de vedere tehnic, unicitate şi uniformitate 
legislativă, dând aviz favorabil Ordonanţei. 
  Deputaţii au formulat o serie de întrebări referitoare la 
funcţionarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1997, dacă legislaţia 
prefigurează dezvoltarea pe care ar trebui să se meargă, întrebări la care 



ministrul privatizării şi directorul general din Consiliul Legislativ, au dat 
răspunsuri. 
  S-au purtat discuţii cu privire la necesitatea înfiinţării unei noi 
instituţii de reglementare sau preluarea acestora de către CNVM- discuţii 
în care s-a evidenţiat oportunitatea înfiinţării unei noi instituţii de 
reglementare, CNVM fiind în imposibilitate de preluare a problematicii 
cuprinse în proiectul de Lege privind funcţionarea burselor de mărfuri. 
  Lucrările Comisiei pentru dezbaterea pe articole a proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1997 se vor 
desfăşura în ziua de 9 aprilie a.c. în comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii. 
  Din totalul de 28 deputaţi a lipsit Sorin Petre Dimitriu -
preşedinte FPS,  grup parlamentar PNŢCD. 
 
 
 
 PREŞEDINTE, 
        
             Iuliu Vida   SECRETAR, 
 
             Mihai Grigoriu 
            Experţi parlamentari: 
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