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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de  27, 28  şi 29 martie 2007 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 27 martie 2007. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 27 şi 28 martie au fost prezenţi 21 

deputaţi din totalul de 23 de membri.  

Domnul deputat William Gabriel Brânză a fost plecat în delegaţie 

externă, iar domnul deputat Marian Hoinaru a absentat de la lucrările Comisiei. 

La lucrările Comisiei din  ziua de 29 martie au fost prezenţi 22 

deputaţi din totalul de 23 de membri.  

A absentat domnul deputat Marian Hoinaru. 

 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

au fost conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 

art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Băncii 

Naţionale a României: domnul Emilian Antonescu – director adjunct şi doamna 

Irina Budiu – expert, precum şi reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice: 

doamna Valeria Nistor – director adjunct în cadrul Direcţiei juridice. 
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Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

I. ÎN FOND:  

1. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare 

pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa                

(PL-x 95/2007) – Comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.          

2. Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui 

pachet de acţiuni de 25% deţinute de stat la Societatea Naţională "Aeroportul 

Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" - S.A. către judeţul Constanţa şi 

reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri, proprietatea publică a statului din 

judeţul Constanţa (Pl-x 48/2007) - Comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

 

 II. ÎN AVIZARE: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de 

credit, a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, a societăţilor de servicii de 

investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un 

conglomerat financiar, procedură de urgenţă (PL-x 136/2007).    

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care 

necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, procedură de urgenţă             

(PL-x 138/2007).   

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 

procedură de urgenţă (PL-x 141/2007).   

 

III. DIVERSE 
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 Şedinţa Comisiei a început în ziua de 27 martie cu dezbaterea 

punctului 1, în fond, al ordinii de zi. 

La primul punct, în fond, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 

legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator 

economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa (PL-x 95/2007) – Comun 

cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.   

Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld (raportorul 

propunerii legislative) a propus, la solicitarea iniţiatorilor, amânarea cu 3 

săptămâni a dezbaterilor asupra prezentei iniţiative legislative. 

 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii prezentei iniţiative 

legislative pentru o perioadă de 3 săptămâni.  

 La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind 

supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare 

şi/sau reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a 

societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, 

procedură de urgenţă (PL-x 136/2007).    

Reprezentantul Băncii Naţionale a României, domnul director adjunct 

Emilian Antonescu a făcut o prezentare a proiectul de lege supus dezbaterii 

membrilor Comisiei.  

Domnia sa a afirmat faptul că, printre angajamentele asumate în cadrul 

negocierilor cu Uniunea Europeană aferente Capitolului 3 – Libera circulaţie a 

serviciilor, s-a numărat şi cel referitor la transpunerea şi implementarea în 

legislaţia naţională a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară 

a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi firmelor de investiţii     

dintr-un conglomerat financiar. 

Domnia sa a subliniat faptul că, emiterea Directivei 2002/87/CE a fost 

determinată, în principal, de următoarele considerente: evoluţiile înregistrate pe 

pieţele financiare care au condus la crearea unor grupuri financiare, denumite 
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conglomerate financiare, care furnizează servicii şi produse atât în sectorul 

bancar/sectorul serviciilor de investiţii, pe de o parte, cât şi în sectorul 

asigurărilor, pe de altă parte; inexistenţa unei forme de supraveghere prudenţială 

la nivelul unui grup format din instituţii de credit, societăţi de asigurare şi firme 

de investiţii care fac parte dintr-un conglomerat financiar, în condiţiile în care 

legislaţia prudenţială sectorială a acestora (regulile de supraveghere prudenţială 

pe bază individuală şi consolidată) este insuficientă pentru a surprinde riscurile 

pe care desfăşurarea activităţilor financiare integrate prin intermediul unei 

structuri complexe cum este conglomeratul financiar le implică; necesitatea 

creării cadrului general pentru impunerea, în ceea ce priveşte entităţile 

reglementate ce fac parte dintr-un conglomerat financiar a cărui societate-mamă 

este situată într-un stat terţ, a unui regim de supraveghere suplimentară, 

echivalent cu cel aplicat în cazul conglomeratelor financiare ale căror societăţi-

mamă sunt situate în cadrul Uniunii Europene. 

          Domnia sa a susţinut faptul că, obiectivul principal urmărit prin adoptarea 

Directivei 2002/87/CE a fost acela de a reglementa supravegherea suplimentară 

a entităţilor reglementate care fac parte din grupuri cu activităţi financiare  inter-

sectoriale (conglomerate financiare), în scopul asigurării stabilităţii financiare şi 

al protecţiei deponenţilor, asiguraţilor şi investitorilor. Supravegherea 

suplimentară este exercitată de către o autoritate coordonatoare desemnată din 

rândul autorităţilor competente cu supravegherea sectorială, pe baza criteriilor 

stabilite de directivă. 

  Reprezentantul Băncii Naţionale a României, domnul director 

adjunct Emilian Antonescu a spus că, prezenta directivă abordează problema 

riscurilor prudenţiale suplimentare identificate la nivelul unui conglomerat 

financiar, cu accent pe cerinţele referitoare la adecvarea capitalului, concentrarea 

riscurilor, tranzacţiile intra-grup, mecanismele de control intern şi procesele de 

administrare a riscurilor.  

De asemenea, în textul comunitar sunt stabilite atât măsurile de 

facilitare a supravegherii suplimentare în cadrul Uniunii Europene (desemnarea 
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autorităţii competente responsabile cu exercitarea supravegherii suplimentare   – 

coordonatorul şi atribuţiile acesteia, cooperarea şi schimbul de informaţii între 

autorităţile competente, regimul societăţilor financiare holding mixte), cât şi 

raporturile cu statele terţe.   

Domnia sa a menţionat că, transpunerea textului comunitar în 

legislaţia naţională s-a dovedit a fi un proces de o complexitate deosebită ce a 

angrenat, sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice, atât autorităţile de 

supraveghere sectorială în domeniul financiar (Banca Naţională a României, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a 

Asigurărilor), cât şi Ministerul Justiţiei şi Ministerul Integrării Europene, în 

cadrul unui Grup de lucru inter-instituţional care a elaborat prezentul proiect de 

lege, precum şi proiectul normelor ce urmează a fi emise în comun la nivelul 

celor trei autorităţi de supraveghere prudenţială, norme care vor asigura 

transpunerea prevederilor de natură tehnică ale Directivei 2002/87/CE. 

Domnia sa a adăugat faptul că, prezentul act normativ asigură doar 

transpunerea acelor prevederi ale Directivei 2002/87/CE care se referă la 

supravegherea suplimentară a entităţilor reglementate dintr-un conglomerat 

financiar. Prevederile directivei care aduc modificări directivelor sectoriale 

urmează a se prelua prin amendarea corespunzătoare a cadrului legal existent la 

nivelul fiecărui sector financiar (sectorul bancar, sectorul serviciilor de investiţii 

şi sectorul asigurărilor). 

Domnia sa a precizat faptul că, prezentul act normativ nu include 

transpunerea prevederilor Directivei referitoare la regimul societăţilor de 

administrare a investiţiilor în ceea ce priveşte supravegherea pe bază 

consolidată, acesta fiind stabilit în cadrul  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. 

 Reprezentantul Băncii Naţionale a României, domnul director 

adjunct Emilian Antonescu a precizat faptul că, pentru acest demers legislativ, a 

fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică. În acest sens, au fost realizate consultări cu 
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partenerii sociali şi instituţiile interesate, în cadrul procesului de transparenţă şi 

dialog pe care autorităţile de supraveghere îl promovează în activitatea de 

îmbunătăţire a cadrului legislativ specific pieţelor financiare. 

În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 

propunerea  ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 

a proiectului de lege.  

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2006 privind 

finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an 

până la finalizare, procedură de urgenţă (PL-x 138/2007).   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a 

iniţiativei legislative. 

 În urma luărilor de cuvânt, domnul preşedinte Mihai Tudose a 

supus la vot propunerea  ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil. 

 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 

lege. 

 La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 

instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, procedură de urgenţă                 (PL-

x 141/2007). 

 Reprezentantul Băncii Naţionale a României, domnul director 

adjunct Emilian Antonescu a precizat faptul că, prevederile comunitare au la 

bază cei trei piloni, respectiv: cerinţele minime de capital (Pilonul I), revizuirea 

de către supraveghetor a procesului intern al instituţiei de credit de evaluare a 

adecvării capitalului său la riscuri (Pilonul II) şi cerinţele de publicitate pentru 

instituţiile de credit (Pilonul III). 
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 Domnia sa a menţionat faptul că, pentru calculul cerinţelor de 

capital (Pilonul I), elementul de noutate îl constituie reglementarea unui set de 

abordări avansate care vor fi disponibile instituţiilor de credit.  

 Domnia sa a afirmat faptul că, potrivit noilor prevederi comunitare 

(Pilonul II), instituţiile de credit au obligaţia de a evalua adecvarea capitalului pe 

plan intern, în baza propriei metodologii de management al riscurilor, iar 

autoritatea de supraveghere trebuie să analizeze dacă evaluarea internă a 

adecvării capitalului instituţiilor de credit este corespunzătoare profilului de risc 

general şi strategiilor de afaceri ale acestora.Printre aspectele de care trebuie să 

ţină seama atât instituţiile de credit cât şi supraveghetorii, numărându-se şi 

riscurile care nu sunt acoperite prin cerinţele de capital abordate în cadrul 

Pilonului I. 

Domnia sa a mai afirmat faptul că, noul cadru impune instituţiilor de 

credit (Pilonul III) să facă publice informaţii concentrate pe parametrii cheie ai 

profilului de afaceri, expunerile la risc si managementul riscurilor şi vor trebui 

puse la dispoziţia publicului atât informaţii cantitative, cât şi calitative. 

Reprezentantul Băncii Naţionale a României, domnul director adjunct 

Emilian Antonescu a menţionat faptul că, prezentul act normativ este structurat 

în dispoziţii cu caracter general (Partea I), aplicabile tuturor categoriilor de 

instituţii de credit şi prevederi cu caracter special (Partea a II-a) aplicabile 

fiecărei categorii de instituţii de credit reglementate în dreptul românesc şi 

sistemelor de plăţi. Aspectele legate de incidenţa dispoziţiilor legii asupra 

societăţilor de servicii de investiţii financiare, aflate sub supravegherea Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare, fiind abordate într-un capitol distinct.  

 Domnia sa a susţinut faptul că, PARTEA I a prezentului act 

normativ reglementează cadrul general al desfăşurării activităţii instituţiilor de 

credit. 

Domnia sa a mai adăugat faptul că, PARTEA a II-a a prezentului act 

normativ tratează în titluri distincte specificul fiecărei categorii de instituţii de 

credit şi aspecte legate de sistemele de plăţi. 
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În PARTEA a III-a a prezentului act normativ fiind cuprinse 

dispoziţiile tranzitorii şi finale.  

 Reprezentantul Băncii Naţionale a României, domnul director 

adjunct Emilian Antonescu a menţionat faptul că, pentru acest demers legislativ, 

a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică. În acest sens, au fost realizate consultări cu 

partenerii sociali şi instituţiile interesate, în cadrul procesului de transparenţă şi 

dialog pe care autorităţile de supraveghere îl promovează în activitatea de 

îmbunătăţire a cadrului legislativ  specific pieţelor financiare. 

 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la 

vot propunerea  ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil. 

 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 

lege. 

 La puncul III al ordinii de zi, în vederea dezbaterilor propunerii 

legislative privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 25% 

deţinute de stat la Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional Mihail 

Kogălniceanu – Constanţa” – S.A. către judeţul Constanţa şi reglementarea 

situaţiei juridice a unor bunuri, proprietate a statului din judeţul Constanţa 

(PL-x 48/2007), domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat solicitarea 

Consiliului Judeţean Constanţa, de acordare a unei perioade necesare derulării 

procedurilor administrative.  

Având în vedere această solicitare, membrii Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare au hotărât, în şedinţa din data de 27 martie a.c., 

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor acestei iniţiative legislative pentru 

o perioadă de 3 săptămâni. 

 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 28  martie  cu studiul şi 

dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor 
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Statului şi Privatizării în Industrie, procedură de urgenţă (PL-x 164), precum şi 

a propunerii legislative pentru modificarea art.21¹ din Legea nr.286/2001 

privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 

proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 

Agenţiei Domeniilor Statului (Pl-x 145/2007). 

 Membrii Comisiei au decis ca votul final asupra iniţiativelor 

legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisiei. 

 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 29  martie  cu studiul şi 

dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal, procedură de urgenţă (PL-x 172/2007), precum şi a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, procedură de 

urgenţă (PL-x 173/2007). 

 Membrii Comisiei au decis ca votul final asupra proiectelor de lege 

susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
  Mihai Tudose 
 
                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Nosa 
 
 
 

   Consilier parlamentar: 
Anca Chiser 

                      Expert parlamentar:   
                                                                                        Graziella Segărceanu
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