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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate în fond cu adresa Biroului

Permanent nr. PL.X.- 370 din 11 iunie 2004.

PREŞEDINTE,

Dan Radu Ruşanu

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu 

buget
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Parlamentul  României

Comisia pentru politică
economică, reformă şi

privatizare
   Bucureşti,    23.06.2004
   Nr. 273

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

   
   Bucureşti,     23.06.2004
   Nr. 378

RAPORT COMUN

Cu adresa nr. PL.X.- 370 din  11 iunie 2004, Biroul Permanent, conform
art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările
intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, a sesizat, în procedură de
urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege
privind piaţa de capital.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul de la Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi, avizul Consiliului Legislativ.

La lucrările comisiilor au participat 54 deputaţi, din totalul de 57 membri ai
comisiilor.

La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu
prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor reprezentanţii
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare:

- doamna Anghelache Gabriela – Preşedinte;
- doamna Popovici Irina – Vicrepreşedinte;
- doamna Miclea Daniela – Director;
- doamna Precup Matilda – Consilier;
- domnul Victor Eros – Comisar,

ai Ministerului Finanţelor Publice:
- domnul Enache Jiru  - Secretar de stat;
- doamna Mitre Liliana – Director general adjunct;
- domnul Ichim Paul – Consilier,

ai Ministerului Integrării Europene:
- Popescu Andrei – Secretar de stat,

asupra proiectului de Lege privind piaţa de capital
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şi reprezentatul Bursei Române de Mărfuri, domnul Filipoiu Mircea – Preşedinte,
care au menţinut forma rezultată din prezentul raport.

Acest proiect de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 iunie 2004.
Potrivit art. 75 din Constituţia României republicată şi art. 86 din

Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de Lege este de competenţa
decizională a Camerei Deputaţilor.

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia
naţională a prevederilor directivelor Uniunii Europeane privind piaţa de capital şi
asigură dezvoltarea cadrului legislativ necesar creării unor noi instituţii, accesul
intermediarilor pieţei de capital din România pe piaţa unică europeană, precum şi
formarea unei pieţe de capital viabilă care să permită tranzacţionarea unor
instrumente financiare moderne, catalizatori ai refinanţării economice.

In urma examinării proiectului de Lege privind piaţa de capital, în şedinţele
din 22 şi 23 iunie 2004, comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, elaborarea unui
raport cu amendamentele din anexe.

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor  organice.

PREŞEDINTE,

Dan Radu Ruşanu

SECRETAR,

Lucia – Cornelia Lepădatu

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

          Experţi parlamentari:
          Bărdiţă Mariana
          Onete Alexandru
          Măţan Ofelia
          Popescu Luminiţa
          Tutoveanu Olga



4

ANEXA 1

AMEDAMENTE ADMISE

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

1. Art. 1  alin. (4)
“(4) Prezenta lege transpune
următoarele directive:”

Art. 1  alin. (4)
“(4) Prezenta lege transpune
următoarele directive ale Uniunii
Europene:”

Autor:
Deputat Florin Georgescu – PSD

Pentru o mai explicită
exprimare.

Camera
Deputaţilor 

2. Art. 1 alin. (4) lit. c)
“c) Directiva nr. 85/611 privind
dispoziţiile legale, reglementare şi
administrative cu privire la anumite
organisme de plasament colectiv în
valori mobiliare (OPCVM),
publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene nr.
375/31.12.1985, cu modificările
ulterioare;”

Art. 1 alin. (4) lit. c)
“c) Directiva nr. 85/611/CEE
privind dispoziţiile legale,
reglementare şi administrative cu
privire la anumite organisme de
plasament colectiv în valori
mobiliare (OPCVM), publicată în
Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene nr. 375/31.12.1985, cu
modificările ulterioare;”

Autor: 
Deputat Florin Georgescu - PSD

Pentru denumirea exactă a
documentelor la care se face
referire.

Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

3. Art. 2 alin. (1) pct. 20
“20.  organisme de plasament
colectiv – entităţi organizate, cu sau
fără personalitate juridică,
denumite în continuare O.P.C., care
colectează în mod public sau privat
resurse financiare ale persoanelor
fizice şi/sau juridice, în scopul
investirii acestora, în conformitate
cu dispoziţiile prezentei legi şi
reglementările C.N.V.M.;”

Art. 2 alin. (1) pct. 20
“20.  organisme de plasament
colectiv – entităţi organizate, cu sau
fără personalitate juridică,
denumite în continuare O.P.C., care
atrag în mod public sau privat
resurse financiare ale persoanelor
fizice şi/sau juridice, în scopul
investirii acestora, în conformitate
cu dispoziţiile prezentei legi şi
reglementările C.N.V.M.;”

Autori:
Deputat Florin Georgescu – PSD;
Deputat Daniel Ionescu – PRM.

Se foloseşte terminologia
consacrată.

Camera
Deputaţilor 

4. Art. 2 alin. (1) pct. 24
“24. procedura de insolvenţă –
orice procedură colectivă prevăzută
de legislaţia română sau străină,
care urmăreşte fie lichidarea unui
participant, fie reorganizarea sa,
dacă această măsură implică
suspendarea sau limitarea
transferurilor sau plăţilor;"

Art. 2 alin. (1) pct. 24
“24. procedura de insolvabilitate –
procedura colectivă prevăzută de Legea
nr. 253/2004 privind caracterul definitiv
al decontării în sistemele de plăţi şi în
sistemele de decontare a operaţiunilor cu
instrumente financiare sau de legislaţia
străină, care urmăreşte fie lichidarea unui
participant, fie reorganizarea sa, dacă
această măsură implică suspendarea sau
limitarea transferurilor sau plăţilor;"

Autor:
Deputat Florin Georgescu – PSD

Se foloseşte termenul consacrat
în literatura de specialitate.

Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

5. Art. 2 alin. (1) pct. 34
“34. titluri de capital  - acţiuni şi
alte valori mobiliare asimilabile
acţiunilor, precum şi orice alt tip de
valori mobiliare, conferind dreptul
de a le dobândi ca urmare a unei
conversii sau a exercitării acestui
drept, în măsura în care valorile din
a doua categorie sunt emise de
emitentul acţiunilor subiacente
sau de către o entitate care aparţine
grupului din care face parte
respectivul emitent;”

Art. 2 alin. (1) pct. 34
“34. titluri de capital  - acţiuni şi
alte valori mobiliare asimilabile
acţiunilor, precum şi orice alt tip de
valori mobiliare, conferind dreptul
de a le dobândi ca urmare a unei
conversii sau a exercitării acestui
drept, în măsura în care valorile din
a doua categorie sunt emise de
acelaşi emitent sau de către o
entitate care aparţine grupului din
care face parte respectivul
emitent;”

Pentru coerenţa exprimării. Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

6. Art. 2 alin. (2)
“(2) C.N.V.M. poate emite, din
oficiu sau la cererea unei părţi
interesate acte administrative care
să cuprindă aprecieri motivate în
legătură cu calificarea unei
persoane, instituţii, situaţii,
informaţii, operaţiuni sau a unui
act juridic ori instrument negociabil
cu privire la includerea în sau
excluderea din sfera termenilor şi
expresiilor cu semnificaţia stabilită
la alin. (1).”

Art. 2 alin. (2)
“(2) C.N.V.M. poate emite, din
oficiu sau la cererea unei părţi
interesate, acte administrative care
să cuprindă aprecieri motivate în
legătură cu calificarea unei
persoane, instituţii, situaţii,
informaţii, operaţiuni, acte juridice
ori instrumente negociabile cu
privire la includerea în, sau
excluderea din sfera termenilor şi
expresiilor cu semnificaţia stabilită
la alin. (1).”

Autori:
Deputat Ovidiu Muşetescu – PSD;
Deputat Daniel Ionescu PRM.

Pentru acurateţea textului. Camera
Deputaţilor 



8

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

7. Art. 2 alin. (5) lit. a)
“a) să verifice activitatea,
competenţa profesională şi
compatibilitatea cu funcţia de
auditor, administrator, director,
director executiv, precum şi
legăturile cu activitatea entităţilor
reglementate sau supravegheate a
oricărei alte persoane;”

Art. 2 alin. (5) lit. a)
“a) să verifice modul de
îndeplinire a atribuţiilor şi
obligaţiilor legale şi statutare ale
administratorilor, directorilor,
directorilor executivi, precum şi ale
altor persoane în legătură cu
activitatea entităţilor reglementate
sau supravegheate.” 

Autori:
Deputat Florin Georgescu PSD;
Deputat Eugen Nicolaescu – PNL.

C.N.V.M. se află în
imposibilitatea de a verifica
competenţa persoanelor
enumerate în cuprinsul legii.

Camera
Deputaţilor

8. Art. 8 alin. (1) lit. g)
“g) prezentarea contractului
încheiat cu un auditor financiar
înscris în registrul C.N.V.M.;”

Art. 8 alin. (1) lit. g)
“g) prezentarea contractului
încheiat cu un auditor financiar,
membru al Camerei Auditorilor
Financiari din România (CAFR)
şi care îndeplineşte criteriile
comune stabilite de C.N.V.M.;”

Pentru clarificarea textului. Camera
Deputaţilor 

9. Art. 10 lit. a)
“C.N.V.M. este în drept să nu
acorde autorizaţia pentru prestarea
de servicii de investiţii financiare
unei societăţi comerciale, dacă:
a) se află în procedură de
insolvenţă, potrivit legii;”

Art. 10 lit. a)
“C.N.V.M. este în drept să nu
acorde autorizaţia pentru prestarea
de servicii de investiţii financiare
unei societăţi comerciale, dacă:
a) se află în procedură de
insolvabilitate, potrivit legii;”

Termen consacrat. Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

10. Art. 10 lit. b) pct. 2
“2. au fost condamnate pentru
gestiune frauduloasă, abuz de
încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, dare sau luare de mită,
precum şi alte infracţiuni de natură
economică prevăzute de legile în
vigoare.”

Art. 10 lit. b) pct. 2
“2. au fost condamnate pentru
gestiune frauduloasă, abuz de
încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, dare sau luare de mită,
precum şi alte infracţiuni de natură
economică.”

Textul iniţial este acoperitor. Camera
Deputaţilor

11. Art. 12 alin. (1) lit. f) nouă Art. 12 alin. (1) lit. f) nouă
“f) alte cazuri prevăzute de
reglementările C.N.V.M.”

Enumerarea nu poate fi
exhaustivă.

Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

12. Art. 20 alin. (1)
“(1)  În situaţia în care acţionarii
semnificativi, membrii consiliului
de administraţie, conducătorii sau
personalul compartimentului de
control intern nu asigură
administrarea prudentă a S.S.I.F.,
C.N.V.M. va dispune măsurile
necesare pentru remedierea
situaţiei, care se pot referi, printre
altele, la interdicţii, sancţiuni
împotriva administratorilor şi/sau a
conducerii, precum şi împotriva
persoanelor din cadrul
compartimentului de control intern.
Actele administrative emise în
acest sens vor conţine în mod
obligatoriu motivele ce au
determinat CNVM să dispună
aceste măsuri.”

Art. 20 alin. (1)
“(1)  În situaţia în care acţionarii
semnificativi, membrii consiliului
de administraţie, conducătorii sau
personalul compartimentului de
control intern nu asigură
administrarea prudentă a S.S.I.F.,
C.N.V.M. va dispune măsurile
necesare pentru remedierea
situaţiei, care se pot referi, printre
altele, la interdicţii, sancţiuni
împotriva administratorilor şi/sau a
conducerii, precum şi împotriva
persoanelor din cadrul
compartimentului de control
intern.”

Prin statutul C.N.V.M. se
prevede expres obligativitatea
motivării bazei legale în care
s-a emis actul individual.

Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

13. Art. 21
“În cazul în care influenţa
exercitată de către persoanele la
care se face referire la art. 18 alin.
(1) şi (2) şi art. 20 va prejudicia
administrarea unei S.S.I.F.,
C.N.V.M. va adopta măsuri pentru
suspendarea exercitării drepturilor
de vot aferente acţiunilor deţinute
de respectivii acţionari.”

Art. 21
“În cazul în care influenţa
exercitată de către persoanele la
care se face referire la art. 18 alin.
(1) şi (2) şi art. 20 riscă să
prejudicieze administrarea unei
S.S.I.F., C.N.V.M. va adopta
măsuri pentru suspendarea
exercitării drepturilor de vot
aferente acţiunilor deţinute de
respectivii acţionari.”

Autori:
Deputat Ovidiu Muşetescu – PSD

Pentru coerenţa textului. Camera
Deputaţilor 
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

14. Art. 57 alin. (6)
“(6) Dacă valoarea portofoliului
administrat de S.A.I. depăşeşte
250.000.000 euro, S.A.I. trebuie să-
şi suplimenteze fondurile proprii cu
o cotă de 0,02% din suma cu care
valoarea portofoliilor administrate
de aceasta depăşeşte suma de
250.000.000 euro, dar nu mai
mult de 10.000.000 euro.
C.N.V.M. va emite reglementări în
aplicarea prezentului alineat, cu
respectarea legislaţiei comunitare
aplicabile.”

Art. 57 alin. (6)
“(6) Dacă valoarea portofoliului
administrat de S.A.I. depăşeşte
250.000.000 euro, S.A.I. trebuie să-
şi suplimenteze fondurile proprii cu
o cotă de 0,02% din suma cu care
valoarea portofoliilor administrate
de aceasta depăşeşte suma de
250.000.000 euro, astfel încât
totalul dintre capitalul iniţial şi
suma suplimentară să nu
depăşească 10.000.000 euro.
C.N.V.M. va emite reglementări în
aplicarea prezentului alineat, cu
respectarea legislaţiei comunitare
aplicabile.”

Autor:
Deputat Ovidiu Muşetescu – PSD

Corelare cu prevederile
Directivei 85/611/CEE. 

Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

15. Art. 58 alin. (1) lit. c)
“c) pregătirea, experienţa şi
integritatea profesională  membrilor
consiliului de administraţie, a
conducerii executive, auditorilor
interni şi ale personalului
compartimentului de control intern
sunt conforme cu cerinţele impuse
de reglementările C.N.V.M.;”

Art. 58 alin. (1) lit. c)
“c) pregătirea, experienţa şi
integritatea profesională a
membrilor consiliului de
administraţie, a conducerii
executive, auditorilor interni care
nu au calitatea de membri ai
Camerei Auditorilor Financiari
din România şi ale personalului
compartimentului de control intern
sunt conforme cu cerinţele impuse
de reglementările C.N.V.M.;”

Autor:
Deputat Eugen Nicolăescu – PNL

Pentru clarificarea textului. Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

16. Art. 58 alin. (1) lit. d), e), f)
“d) să prezinte structura
acţionariatului şi să facă dovada
identităţii şi integrităţii acţionarilor
semnificativi;
e) să facă dovada existenţei
capitalului iniţial, subscris şi
integral vărsat în numerar, stabilit
de reglementările C.N.V.M.;
f) să prezinte planul de afaceri,
descrierea structurii organizatorice
şi a reglementărilor interne ale
societăţii;”

Art. 58 alin. (1) lit. d), e), f)
“d) prezintă structura
acţionariatului şi să facă dovada
identităţii şi integrităţii acţionarilor
semnificativi;
e)  fac dovada existenţei capitalului
iniţial, subscris şi integral vărsat în
numerar, stabilit de reglementările
C.N.V.M.;
f) prezintă planul de afaceri,
descrierea structurii organizatorice
şi a reglementărilor interne ale
societăţii;”

Autor:
Deputat Daniel Ionescu - PRM

Pentru o exprimare corectă. Camera
Deputaţilor

17. Art. 58 alin. (1) lit. g)
“g) să prezinte contractul încheiat
cu un auditor financiar înscris în
registrul C.N.V.M.”

Art. 58 alin. (1) lit. g)
“g) prezintă contractul încheiat cu
un auditor financiar, membru al
Camerei Auditorilor Financiari
din România, şi care îndeplineşte
criteriile comune stabilite de
C.N.V.M. şi C.A.F.R.”

Autori:
Deputat Florin Georgescu – PSD;
Deputat Eugen Nicolăescu – PNL.

Evidenţa auditorilor se ţine de
către C.A.F.R.

Camera
Deputaţilor



15

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

18. Art. 59 lit. g) nouă Art. 59 lit. g) nouă
“g) alte cazuri prevăzute de
reglementările C.N.V.M.”

Enumerarea nu este exhaustivă. Camera
Deputaţilor 

19. Art.76 alin. (1) lit. a)
“(1) O.P.C.V.M. sunt fondurile
deschise de investiţii şi societăţile
de investiţii care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) au ca unic scop efectuarea de
investiţii colective plasând
resursele băneşti în instrumente
financiare lichide de tipul celor la
art. 101 alin. (1), şi operând pe
principiul diversificării riscului şi
administrării prudenţiale;
 

Art.76 alin. (1) lit. a)
“(1) O.P.C.V.M. sunt fondurile
deschise de investiţii şi societăţile
de investiţii care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) au ca unic scop efectuarea de
investiţii colective plasând
resursele băneşti în instrumente
financiare lichide la care se face
referire în art. 101 alin. (1), şi
operând pe principiul diversificării
riscului şi administrării prudenţiale;

Autor:
Deputat Ovidiu Muşetescu –PSD

Pentru înlăturarea diferitelor
interpretări.

Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

20. Art. 114 alin. (1)
“(1) Prevederile prezentului capitol
sunt aplicabile A.O.P.C. care
colectează în mod public resurse
financiare ale persoanelor fizice
şi/sau juridice şi care se constituie
sub forma:”

Art. 114 alin. (1)
“(1) Prevederile prezentului capitol
sunt aplicabile A.O.P.C. care atrag
în mod public resurse financiare ale
persoanelor fizice şi/sau juridice şi
care se constituie sub forma:”

Autor:
Deputat Ionescu Daniel – PRM

Pentru aliniere la terminologia
consacrată.

Camera
Deputaţilor

21. Art. 114 alin. (4) 
“(4) Prevederile art. 64, art. 65 alin.
(2), art. 68, art. 70 lit. b), c) şi d),
art. 72, art. 74 şi art. 82 se vor
aplica corespunzător A.O.P.C. şi
S.A.I. care administrează
A.O.P.C.”

Art. 114 alin. (4) 
“(4) Prevederile art. 64, art. 65 alin.
(2), art. 68, art. 70 lit. b), c) şi d),
art. 72, art. 74 şi art. 82 se vor
aplica corespunzător A.O.P.C.”

Autor:
Deputat Ovidiu Muşetescu - PSD

Prevederea este redundantă. Camera
Deputaţilor

22. Art. 115 alin. (1)
“(1) A.O.P.C. care colectează în
mod privat resurse financiare şi
care sunt administrate de o S.A.I. se
supun prevederilor art. 114 alin.
(2).”

Art. 115 alin. (1)
“(1) A.O.P.C. care atrage în mod
privat resurse financiare şi care sunt
administrate de o S.A.I. se supun
prevederilor art. 114 alin. (2).

Autor:
Deputat Daniel Ionescu – PRM

Aliniere la terminologia
consacrată.

Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

23. Art. 116 alin. (1) lit. e) nouă Art. 116 alin. (1) lit. e) nouă
“e) cerinţe privind calificarea,
experienţa profesională şi
integritatea membrilor organelor
de conducere ale unui A.O.P.C
autoadministrat.”

Autori:
Deputat Ovidiu Muşetescu – PSD
Deputat Florin Georgescu – PSD

Pentru respectarea standardelor
europene.

Camera
Deputaţilor

24. Art. 118
“O societate de investiţii de tip
închis înregistrată la C.N.V.M. este
administrată de o S.A.I.”

Art. 118
“O societate de investiţii de tip
închis înregistrată la C.N.V.M. este
administrată de o S.A.I. sau de un
consiliu de administraţie.”

Autori:
Deputat Ovidiu Muşetescu – PSD
Deputat Florin Georgescu – PSD

Hotărârea AGA de stabilire a
tipului de administrare.

Camera
Deputaţilor
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crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

25. Art. 120
“(1) Prevederile prezentului capitol
referitoare la societăţile de investiţii
de tip  închis înregistrate la
C.N.V.M se aplică corespunzător şi
societăţilor de investiţii financiare,
constituite în conformitate cu
prevederile Legii nr.133/1996
pentru transformarea Fondurilor
Proprietăţii Private în societăţi de
investiţii financiare, cu modificările
şi completările ulterioare, denumite
în continuare S.I.F.
(2) Administrarea S.I.F. se
realizează  de o S.A.I.,  autorizată
conform  prevederilor prezentei
legi. 

Art. 120
“(1) Prevederile prezentului capitol
referitoare la societăţile de investiţii
de tip  închis înregistrate la
C.N.V.M se aplică corespunzător şi
societăţilor de investiţii financiare,
constituite în conformitate cu
prevederile Legii nr.133/1996
pentru transformarea Fondurilor
Proprietăţii Private în societăţi de
investiţii financiare, cu modificările
şi completările ulterioare, denumite
în continuare S.I.F.
(2) C.N.V.M. va emite
reglementări cu privire la
conţinutul minim al actului
constitutiv al unei S.I.F., care vor
include cel puţin următoarele:
a) reguli privind emisiunea şi
vânzarea acţiunilor;
b) modalitatea de calcul a
activului net;
c) reguli prudenţiale privind
politica de investiţii;
d) condiţii de înlocuire a
depozitarului şi reguli de
asigurare a protecţiei acţionarilor 

Camera
Deputaţilor
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crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

(3) Nici o persoană fizică sau
juridică nu poate deţine la o
societate de investiţii financiare,
în nume propriu sau împreună
cu  persoane care acţionează in
mod concertat, mai mult de 1%
din totalitatea acţiunilor aflate în
circulaţie.

în astfel de situaţii;
e) reguli privind remunerarea
administratorilor şi
dimensionarea cheltuielilor de
administrare, în situaţia 
S.I.F.-urilor care nu se
autoadministrează;
f) identitatea, cerinţele privind
calificarea, experienţa
profesională şi integritatea
membrilor organelor de
conducere.
(3) Acţiunile unei S.I.F. sunt
tranzacţionate pe o piaţă
reglementată.
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crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

Această interdicţie nu se aplică
deţinerilor ce depăşesc 1% din
numărul total al acţiunilor emise
de către o S.I.F., ca rezultat al
moştenirilor, fuziunilor, sau ca
urmare a modificării numărului
de acţiuni aflate în circulaţie, cu
condiţia ca respectivii acţionari
să se încadreze în această limită
într-o perioadă de maximum un
an de la data la care au depăşit-o.
Pentru deţinerile care depăşesc
1% din numărul total de acţiuni,
dreptul de vot este suspendat
până la înstrăinarea acestora.
(4) Dreptul de vot aferent
acţiunilor deţinute de un acţionar
se exercită după cum urmează:
a) fiecare acţiune deţinută până
la cota de 0,1% inclusiv, din
capitalul social, dă dreptul la un
vot în adunarea generală a
acţionarilor;
b) fiecare pachet de 100 de
acţiuni deţinut între cota de 0,1%
şi cota de 0,5%, inclusiv, din
capitalul social, dă dreptul la un 

(4) Prin derogare de la
prevederile art. 114 alin. (1) lit.
b), referitoare la emiterea unui
număr limitat de acţiuni,
majorarea capitalului social al
unei S.I.F. se va realiza numai
prin ofertă publică de acţiuni, pe
baza unui prospect aprobat de
C.N.V.M. în conformitate cu
prevederile titlului V al prezentei
legi şi al Legii nr. 31/1990.
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

vot în adunarea generală a
acţionarilor;
c) fiecare pachet de 1000 de
acţiuni deţinut între cota de 0,5%
şi cota de 1% inclusiv, din
capitalul social, dă dreptul la un
vot în adunarea generală a
acţionarilor;
(5) Votul însumat al acţionarilor
care acţionează în mod concertat,
este limitat la nivelurile stabilite
la alin (4). Depăşirea pragurilor
de deţinere stabilite la alin  (4) va
fi notificată de îndată C.N.V.M.
de către respectiva persoană.
(6) În cazul nenotificării
pragurilor de deţinere mai mare
de 0,1% şi 0,5% sau în cazul
opoziţiei exprimate de C.N.V.M.
pentru acestea ori în situaţia
deţinerii unui pachet de acţiuni
mai mare de 1% din capitalul
social, exerciţiul dreptului de vot
este suspendat de drept. 

Autori:
Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci 
Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare
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crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

(7) C.N.V.M. dispune
acţionarilor care se încadrează
într-una din situaţiile de la alin. 6
să-şi vândă în termen de 3 luni
participaţiile care depăşesc limita
de deţinere în cauză. După
expirarea acestui termen, dacă
acţiunile nu au fost vândute,
C.N.V.M. dispune anularea
acţiunilor respective, emiterea
unor noi acţiuni purtând acelaşi
număr şi vânzarea acestora,
urmând ca preţul încasat din
vânzare să fie consemnat la
dispoziţia dobânditorului iniţial,
după reţinerea cheltuielilor
ocazionate de vânzare.
(8) Dacă din lipsa de cumpărători
vânzarea nu a avut loc sau s-a
realizat numai o vânzare parţială
a acţiunilor nou emise, prin
derogare de la prevederile Legii
nr. 31/1990, S.I.F. va proceda de
îndată la reducerea capitalului
social cu diferenţa dintre
capitalul social înregistrat şi cel
deţinut de acţionarii cu drept de 

Se elimină.

Se elimină.
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 vot.
(9)  S.A.I. este răspunzătoare de
îndeplinirea măsurilor stabilite
de lege în contul S.I.F.
10) Acţiunile unei S.I.F. sunt
tranzacţionate pe o piaţă
reglementată.
(11) C.N.V.M. va emite
reglementări cu privire la
conţinutul minim al actului
constitutiv al unei S.I.F., care vor
include cel puţin următoarele:
a) reguli privind emisiunea,
deţinerea şi vânzarea acţiunilor;
b)  modalitatea de calcul al
activului net;
c) reguli prudenţiale privind
politica de investiţii;
d) condiţii de înlocuire a
depozitarului şi reguli de
asigurare a protecţiei acţionarilor
în astfel de situaţii;
e) reguli privind tipurile de
cheltuieli de administrare
admise;

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.
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(autorul amendamentului) Motivare Camera
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f) conţinutul minim al
contractului de administrate de
investiţii încheiat cu o S.A.I.,
autorizată de către C.N.V.M., în
condiţiile prezentei legi.
(12) Prin derogare de la
prevederile art. 114 alin.(1) lit. b)
referitoare la emiterea unui
număr limitat de acţiuni,
majorarea capitalului social al
unei S.I.F. se va realiza numai
prin ofertă publică de acţiuni, pe
baza unui prospect aprobat de
C.N.V.M., în conformitate cu
prevederile Titlului V al
prezentei legi şi ale Legii
nr.31/1990.

Se elimină.
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(autorul amendamentului) Motivare Camera
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26. Art. 124 alin. (1)
“(1) Organizarea şi administrarea
pieţelor reglementate de
instrumente financiare se va realiza
de către o persoană juridică,
constituită sub forma unei societăţi
pe acţiuni, emitentă de acţiuni
nominative conform Legii nr.
31/1990, autorizată şi
supravegheată de C.N.V.M.,
denumită în continuare operator de
piaţă.”

Art. 124 alin. (1)
“(1) Pieţele reglementate de
instrumente financiare se
organizează şi se administrează de
către o persoană juridică,
constituită sub forma unei societăţi
pe acţiuni, emitentă de acţiuni
nominative conform Legii nr.
31/1990, autorizată şi
supravegheată de C.N.V.M.,
denumită în continuare operator de
piaţă.”
Autor:
Deputat Eugen Nicolăescu – PNL

Pentru claritatea textului. Camera
Deputaţilor

27. Art. 126 alin. (1) lit. b)
(1) Condiţiile şi documentaţia ce
trebuie să însoţească cererea de
autorizare, precum şi procedura de
autorizare a operatorului de piaţă
vor fi stabilite prin reglementări
C.N.V.M. şi se vor referi, fără a se
limita, la:
a) ………….
b) obiectul exclusiv de activitate,
constând în administrarea pieţelor
reglementate de instrumente
financiare şi a activităţilor conexe

Art. 126 alin. (1) lit. b)
(1) Condiţiile şi documentaţia ce
trebuie să însoţească cererea de
autorizare, precum şi procedura de
autorizare a operatorului de piaţă
vor fi stabilite prin reglementări
C.N.V.M. şi se vor referi în
principal la:”
a) ………….
b) obiectul exclusiv de activitate,
constând în administrarea pieţelor
reglementate de instrumente
financiare precum şi a activităţilor 

Pentru claritatea textului. Camera
Deputaţilor
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în legătură cu aceasta;” conexe în legătură cu aceasta;”

Autori:
Deputat Lucica-Cornelia Lepădatu
- PSD

Camera
Deputaţilor 

28. Art. 126 alin. (1) lit. g)
“g) contractul încheiat cu un
auditor financiar înscris în
Registrul C.N.V.M.”

Art. 126 alin. (1) lit. g)
“g) contractul încheiat cu un
auditor financiar, membru al
Camerei Auditorilor Financiari
din România şi care îndeplineşte
criteriile comune stabilite de
C.N.V.M. şi C.A.F.R..”

Autor:
Deputat Eugen Nicolăescu – PNL

Corelare cu art. 58 lit. g) Camera
Deputaţilor 

29. Art. 127 lit. d)
“d) calitatea fondatorilor sau
acţionarilor deţinând 5% din
drepturile de vot nu corespunde
nevoii garantării unei administrări
sănătoase şi prudente a societăţii;”

Se elimină.

Autor:
Deputat Daniel Ionescu - PRM

E dificil de transpus în practică. Camera
Deputaţilor

30. Art. 127 lit. e) Devine art. 127 lit. d) Pentru corelare cu
amendamentul precedent.

Camera
Deputaţilor 

31. Art. 127 lit. f) Devine art. 127 lit. e) Idem Camera
Deputaţilor 
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32. Art. 130 alin. (2)
“(2)  Personalul din conducerea
executivă, soţul/soţia sau rudele
acestora, precum şi afinii până la
gradul al doilea inclusiv nu pot fi
acţionari, administratori, cenzori,
auditori financiari, angajaţi,
agenţi pentru servicii de investiţii
financiare, reprezentanţi ai
compartimentului de control intern
la un intermediar sau persoane
implicate cu acesta.”

Art. 130 alin. (2)
“(2)  Personalul din conducerea
executivă, soţul/soţia sau rudele
acestora, precum şi afinii până la
gradul al doilea inclusiv nu pot fi
acţionari, administratori, cenzori,
angajaţi, agenţi pentru servicii de
investiţii financiare, reprezentanţi
ai compartimentului de control
intern la un intermediar sau
persoane implicate cu acesta.”

Autor:
Deputat Eugen Nicolăescu – PNL

Reglementările C.A.F.R.
stabilesc clar criteriile de
incompatibilitate.

Camera
Deputaţilor

33. Art. 143 alin. (2)
“(2) Prevederile prezentului capitol
nu se aplică sistemelor de
compensare şi decontare a
operaţiunilor cu instrumente ale
pieţei monetare şi nici celor cu
titluri de stat efectuate în afara
pieţei reglementate definite de
prezenta lege, precum şi celor
derulate în sistemele de
tranzacţionare organizate de
instituţiile de credit autorizate de
B.N.R.”

Art. 143 alin. (2)
“(2) Prevederile din prezentul
capitol nu se aplică sistemelor de
compensare şi decontare a
operaţiunilor cu instrumente ale
pieţei monetare şi nici celor cu
titluri de stat efectuate în afara
pieţei reglementate definite de
prezenta lege, precum şi celor
derulate în sistemele de
tranzacţionare autorizate de
B.N.R.  şi organizate de instituţiile
de credit”

Pentru claritatea textului. Camera
Deputaţilor 
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34. Art. 144 alin. (1)
“(1) Autorizarea şi supravegherea
sistemului la care se face referire la
art. 151 şi a societăţii ce
administrează acest sistem se va
face de către C.N.V.M. împreună
cu B.N.R. şi cu alte autorităţi
competente, după caz.”

Art. 144 alin. (1)
“(1) Autorizarea şi supravegherea
sistemului la care se face referire la
art. 143 şi a societăţii ce
administrează acest sistem se va
face de către C.N.V.M. împreună
cu B.N.R. şi cu alte autorităţi
competente, după caz.”

Eroare materială. Camera
Deputaţilor

35. Art. 148 alin. (3)
“(3) Până la data aderării României
la Uniunea Europeană, 50% din
profitul net obţinut de depozitarul
central va fi utilizat, în principal,
pentru dezvoltarea propriilor
sisteme de operare.”

Art. 148 alin. (3)
“(3) Până la data aderării României
la Uniunea Europeană, depozitarul
central nu va distribui dividende,
profitul obţinut fiind utilizat, în
principal, pentru dezvoltarea
propriilor sisteme de operare.”

Utilizarea profitului va avea în
vedere în final reducerea
costurilor pentru participanţi.

Camera
Deputaţilor 

36. Art. 204 alin. (1)
“(1) Preţul oferit va fi cel puţin egal
cu cel mai mare preţ plătit de
ofertant sau de persoanele cu care
acesta acţionează în mod concertat
în perioada de 12 luni anterioară
ofertei, în cadrul unei tranzacţii
relevante.”

Art. 204 alin. (1)
“(1) Preţul oferit va fi cel puţin egal
cu cel mai mare preţ plătit de
ofertant sau de persoanele cu care
acesta acţionează în mod concertat
în perioada de 12 luni anterioară
ofertei.”

Pentru evitarea confuziilor. Camera
Deputaţilor 
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37. Art. 206 alin. (5)
“(5) Preţul determinat de un expert
independent se aduce la cunoştinţa
publicului prin intermediul pieţei
pe care se tranzacţionează, prin
publicare în buletinul C.N.V.M., pe
site-ul C.N.V.M. şi în 2 ziare
financiare de circulaţie naţională în
termen de 7 zile de la întocmirea
raportului.”

Art. 206 alin. (5)
“(5) Preţul determinat de un expert
independent se aduce la cunoştinţa
publicului prin intermediul pieţei
pe care se tranzacţionează, prin
publicare în buletinul C.N.V.M., pe
site-ul C.N.V.M. şi în 2 ziare
financiare de circulaţie naţională în
termen de 5 zile de la întocmirea
raportului.”

Autor:
Deputat Eugen Nicolăescu - PNL

Pentru urgentarea informării. Camera
Deputaţilor 
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38. Art. 224 alin. (5)
“(5) Societatea trebuie să informeze
cât mai curând posibil publicul cu
privire la orice noi evenimente
apărute în activitatea acesteia, care
nu au fost aduse la cunoştinţa
acestuia şi care pot conduce la
modificări ale preţului acţiunilor,
datorită efectului acestor
evenimente asupra situaţiei
patrimoniale şi financiare sau
asupra activităţii emitentului în
ansamblu.”

Art. 224 alin. (5)
“(5) Societatea trebuie să informeze
fără întârziere în maximum 48 de
ore publicul cu privire la orice noi
evenimente apărute în activitatea
acesteia, care nu au fost aduse la
cunoştinţa acestuia şi care pot
conduce la modificări ale preţului
acţiunilor, datorită efectului acestor
evenimente asupra situaţiei
patrimoniale şi financiare sau
asupra activităţii emitentului în
ansamblu.”

Autori:
Deputat Dan Radu Ruşanu – PNL;
Deputat Eugen Nicolăescu – PNL;
Deputat Daniel Ionescu PRM.

Idem Camera
Deputaţilor 

39. Art. 227 alin. (1)
“(1) Societăţile admise la
tranzacţionare pe o piaţă
reglementată vor întocmi, vor pune
la dispoziţia publicului şi vor
transmite C.N.V.M. şi operatorului
de piaţă rapoarte trimestriale,
semestriale şi anuale. Rapoartele

Art. 227 alin. (1)
“(1) Societăţile admise la
tranzacţionare pe o piaţă
reglementată vor întocmi, vor pune
la dispoziţia publicului şi vor
transmite C.N.V.M. şi operatorului
de piaţă rapoarte trimestriale,
semestriale şi anuale. Rapoartele

Pentru precizarea cu exactitate
a termenelor şi pentru
transparenţă.

Camera
Deputaţilor
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vor fi puse la dispoziţia publicului,
în scris, sau în orice alt mod
aprobat de C.N.V.M. Societatea va
publica un comunicat de presă într-
un cotidian de circulaţie naţională,
prin care investitorii vor fi
informaţi cu privire la
disponibilitatea acestor rapoarte.”

vor fi puse la dispoziţia publicului,
în scris, sau în orice alt mod
aprobat de C.N.V.M. Societatea va
publica un comunicat de presă într-
un cotidian de circulaţie naţională,
prin care investitorii vor fi
informaţi cu privire la
disponibilitatea acestor rapoarte.
Rapoartele vor fi trimise spre
publicare în maximum 5 zile de
la data aprobării.”
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40. Art. 235
“(1) Cel puţin unul dintre
membrii consiliului de
administraţie al societăţilor admise
la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată poate fi ales prin
metoda votului cumulativ. La
cererea unui acţionar semnificativ,
alegerea pe baza acestei metode se
va face în mod obligatoriu.
(2) Reglementările privind
aplicarea metodei votului cumulativ
se stabilesc de C.N.V.M.”

Art. 235 
(1) Membrii consiliului de
administraţie al societăţilor admise
la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată pot fi aleşi prin
metoda votului cumulativ. La
cererea unui acţionar semnificativ,
alegea pe baza acestei metode se va
face în mod obligatoriu.

(2) Administrarea unei societăţi
la care se aplică metoda votului
cumulativ se va realiza de către
un consiliu de administraţie
format din cel puţin 5 membri.
(3) Reglementările privind
aplicarea metodei votului cumulativ
se stabilesc de C.N.V.M.”

Autori:
Deputat Dan Radu Ruşanu – PNL;
Deputat Eugen Nicolăescu – PNL.

Pentru posibilitatea aplicării
metodei votului cumulativ.

Camera
Deputaţilor
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41. Art. 236 
“(1)  Hotărârile luate de consiliul
de administraţie al unei societăţi
admise la tranzacţionare, în
exerciţiul atribuţiilor delegate de
adunarea generală extraordinară
a acţionarilor, în conformitate cu
dispoziţiile Legii nr. 31/1990, vor
avea acelaşi regim ca si hotărârile
adunării generale a acţionarilor
în ceea ce priveşte publicitatea
acestora şi posibilitatea de
contestare în instanţă.
(2) Administratorii vor elibera, la
cererea acţionarilor, copii de pe
procesele verbale ale
deliberărilor şi ale deciziilor luate
de consiliul de administraţie în
exerciţiul atribuţiilor delegate de
adunarea generală extraordinară
a acţionarilor, în conformitate cu
dispoziţiile Legii nr. 31/1990.

Art. 236.
(1) Orice majorare a capitalului
social trebuie să fie hotărâtă de
adunarea generală extraordinară
a acţionarilor.

(2) Actul constitutiv sau
adunarea generală extraordinară
pot autoriza majorarea
capitalului social până la un nivel
maxim. În limitele nivelului fixat,
administratorii pot decide, în
urma delegării de atribuţii,
majorarea capitalului social.
Această competenţă se acordă
administratorilor pe o durată de
maximum 1 an şi poate fi
reînnoită de către adunarea
generală pentru o perioadă care,
pentru fiecare reînnoire, nu poate 

Pentru corelare cu legislaţia în
materie.

Pentru corelare cu legislaţia în
materie.

Camera
Deputaţilor 
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(3) Documentele solicitate vor fi
eliberate în termen de 5 zile
lucrătoare de la momentul
solicitării exprimate, în
maximum 60 de zile de la
efectuarea publicităţii.

(4)Tarifele pentru eliberarea
copiilor prevăzute la alin (2) şi (3)
nu vor putea depăşi costurile
necesare respectivelor operaţiuni.”

depăşi 1 an.
(3) Hotărârile luate de consiliul
de administraţie al unei societăţi
admise la tranzacţionare, în
exerciţiul atribuţiilor delegate de
adunarea generală extraordinară
a acţionarilor vor avea acelaşi
regim ca si hotărârile adunării
generale a acţionarilor în ceea ce
priveşte publicitatea acestora şi
posibilitatea de contestare în
instanţă.
(4)Tarifele percepute acţionarilor
care solicită eliberarea unor copii
ale documentelor emise în
aplicarea alin. (3) al prezentului
articol nu vor depăşi costurile
necesare multiplicării.” 

Autor:
Deputat Dan Radu Ruşanu - PNL

În vederea recuperării costurilor
efectuate cu prestarea
serviciilor.



35

Nr.
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(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

42. Art. 237 alin. (3)
“(3) Auditorul, administratorul,
directorul şi/sau directorul executiv
sunt obligaţi să prezinte acţionarilor
situaţii financiare exacte şi
informaţii reale privind condiţiile
economice ale societăţii.”

Art. 237 alin. (3)
“(3) Administratorul, directorul
şi/sau directorul executiv sunt
obligaţi să prezinte acţionarilor
situaţii financiare exacte şi
informaţii reale privind condiţiile
economice ale societăţii.”

Autor:
Deputat Eugen Nicolaescu - PNL

Obligaţiile auditorilor sunt
reglementate prin lege specială.

Camera
Deputaţilor

43. Art. 243 alin. (3)
 (3) Reprezentarea acţionarilor în
adunarea generală a acţionarilor se
va putea face şi prin alte persoane
decât acţionari,  cu excepţia
administratorilor, pe bază de
procură specială autentificată.

Art. 243 alin. (3)
 (3) Reprezentarea acţionarilor în
adunarea generală a acţionarilor se
va putea face şi prin alte persoane
decât acţionari,  cu excepţia
administratorilor, pe bază de
procură specială potrivit
reglementărilor C.N.V.M.”

Autor:
Deputat Eugen Nicolaescu - PNL

C.N.V.M. va stabili prin
regulament cerinţele procurii.

Camera
Deputaţilor 
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decizională

44. Art. 243 alin. (4)
(4) Convocarea adunării generale,
la cererea acţionarilor semnificativi
ai societăţii, se va face în mod
obligatoriu de către administratori,
cu includerea pe ordinea de zi a
tuturor aspectelor specificate în
cererea formulată. Convocarea se
va face cu respectarea
prevederilor Legii nr. 31/1990.”

Art. 243 alin. (4)
(4) Convocarea adunării generale,
la cererea acţionarilor semnificativi
ai societăţii, se va face în mod
obligatoriu de către administratori,
cu includerea pe ordinea de zi a
tuturor aspectelor specificate în
cererea formulată.”

Autor:
Deputat Eugen Nicolaescu - PNL

Precizarea este redundantă. Camera
Deputaţilor 

45. Art. 243 alin. (6) nou Art. 243 alin. (6) nou
“(6) Administratorii sunt obligaţi
să convoace Adunarea Generală
a Acţionarilor, astfel încât
aceasta să fie ţinută, la prima sau
a doua convocare, în termen de
cel mult o lună de la data
cererii.”

Autori:
Deputat Dan Radu Ruşanu – PNL;
Deputat Eugen Nicolaescu – PNL.

Precizarea expresă a obligaţiilor
administratorilor.

Camera
Deputaţilor 
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(autorul amendamentului) Motivare Camera
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46. Art. 258 alin. (1)
“(1) Situaţiile financiar-contabile şi
cele privind operaţiunile oricărei
entităţi supuse autorizării,
supravegherii şi controlului
C.N.V.M. conform prevederilor
prezentei legi vor fi elaborate în
conformitate cu cerinţele specifice
stabilite de Ministerul Finanţelor
Publice  şi cu reglementările
C.N.V.M. şi vor fi auditate de
persoane fizice sau juridice,
membri, persoane active ai Camerei
Auditorilor Financiari din
România, care sunt înregistraţi în
Registrul C.N.V.M.

Art. 258 alin. (1)
“(1) Situaţiile financiar-contabile şi
cele privind operaţiunile oricărei
entităţi supuse autorizării,
supravegherii şi controlului
C.N.V.M. conform prevederilor
prezentei legi vor fi elaborate în
conformitate cu cerinţele specifice
stabilite de Ministerul Finanţelor
Publice  şi cu reglementările
C.N.V.M. şi vor fi auditate de
persoane fizice sau juridice,
persoane active, membri ai Camerei
Auditorilor Financiari din
România.”

Autor:
Deputat Eugen Nicolăescu

Corelare cu art. 58. Camera
Deputaţilor

47. Art. 258 alin. (2)
“(2) C.N.V.M. va emite
reglementări privind organizarea
şi  funcţionarea registrului la
care se face referire la alin. (1).”

Se elimină

Autor: 
Deputat Eugen Nicolaescu - PNL

Corelare cu alin. 1. Camera
Deputaţilor 

48. Art. 258 alin. (3) Devine Art. 258 alin. (2) Pentru renumerotare. Camera
Deputaţilor 
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49. Art. 259 alin. (1) lit. b)
“b) întocmeşte, în termen de 15
zile, pe baza informaţiilor
prezentate de administratori,
rapoarte suplimentare în
conformitate cu standardele de
audit financiar şi cu reglementările
C.V.N.M. referitoare la operaţiunile
reclamate de acţionarii
reprezentând cel puţin 5% din
totalul drepturilor de vot.
Administratorii sunt obligaţi să
furnizeze auditorilor toate
informaţiile solicitate. Raportul
suplimentar va fi făcut public pe
site-ul C.N.V.M.”

Art. 259 alin. (1) lit. b)
“b) întocmeşte, în termen de 30
zile, pe baza informaţiilor
prezentate de administratori,
rapoarte suplimentare în
conformitate cu standardele de
audit financiar şi cu cadrul de
raportare definit prin
standardele internaţionale de
contabilitate şi prin reglementările
C.N.V.M. referitoare la operaţiunile
reclamate de acţionarii
reprezentând cel puţin 5% din
totalul drepturilor de vot.
Administratorii sunt obligaţi să
furnizeze auditorilor toate
informaţiile solicitate. Raportul
suplimentar va fi făcut public pe
site-ul C.N.V.M.”

Autor:
Deputat Eugen Nicolăescu - PNL

Auditorul răspunde pentru
opinia exprimată pe baza
auditării.

Camera
Deputaţilor
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50. Art. 259 alin. (2)
“(2) Dacă administratorii şi
auditorii prevăzuţi la alin. (1) lit. b)
nu dau curs solicitării în  termenul
prevăzut sau dacă raportul publicat
nu cuprinde informaţii relevante,
acţionarii se vor putea adresa
instanţei din raza teritorială unde îşi
are sediul societatea, în vederea
numirii unui expert pentru
analizarea operaţiunilor
respective, urmând ca raportul să
fie înaintat instanţei şi comunicat
părţilor, iar concluziile expertului
să fie publicate în Buletinul
C.N.V.M.”

Art. 259 alin. (2)
“(2) Dacă administratorii şi
auditorii prevăzuţi la alin. (1) lit. b)
nu dau curs solicitării în  termenul
prevăzut sau dacă raportul publicat
nu cuprinde informaţiile din cadrul
de raportare, acţionarii se vor
putea adresa instanţei din raza
teritorială unde îşi are sediul
societatea, în vederea numirii unui
alt auditor financiar pentru
reluarea procedurii de întocmire
şi prezentare a unui raport
suplimentar, urmând ca raportul să
fie înaintat instanţei şi comunicat
părţilor, iar opinia auditorului
financiar să fie publicate în
Buletinul C.N.V.M.”

Autori:
Deputat Eugen Nicolăescu – PNL
Deputat Gheorghe Marin – PSD.

Pentru posibilitatea contestării. Camera
Deputaţilor 
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51. Art. 260 alin. (1)
“(1) Auditorii financiari sunt
obligaţi să raporteze, de îndată,
C.N.V.M. orice fapt sau act în
legătură cu activitatea entităţilor
reglementate de care au luat
cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor
sale specifice şi care:

a) ………
b) ………
c) ………”

Art. 260 alin. (1)
“(1) Auditorii financiari sunt
obligaţi să raporteze, fără să vină
în contradicţie cu prevederile din
Codul privind conduita etică şi
profesională şi Standardele de
Audit Financiar, în termen de 10
zile, orice fapt sau act în legătură
cu activitatea entităţilor
reglementate de care au luat
cunoştinţă în excitarea
atribuţiilor sale specifice şi care:
a)………….
b)………….
c)………….”

Autor:
Deputat Eugen Nicolaescu - PNL

Menţionarea expresă a
obligaţiilor şi a
responsabilităţilor a normelor
de audit.

Camera
Deputaţilor
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52. Art. 260 alin. (3)
“(3) Auditorii financiari au
obligaţia:

a)………..
b)………..
c)………..”

Art. 260 alin. (3)
“(3) Auditorii financiari  la
solicitarea scrisă a C.N.V.M. au
obligaţia:
a)………..
b)………..
c)………..”

Autor:
Deputat Eugen Nicolăescu – PNL

Pentru claritatea textului.
Camera
Deputaţilor 

53. La art. 260 după lit. c) a alin. (3)
pct. 3 devine alin. (4)

Pentru corectarea numerotării. Camera
Deputaţilor 

54. Art. 261 nou Art. 261 nou
“C.N.V.M. are obligaţia să
asigure confidenţialitatea
informaţiilor primite în
conformitate cu prevederile art.
260, cu excepţia celor care sunt
de natură penală.”

Autor:
Deputat Eugen Nicolăescu - PNL

Corelare cu reglementările
emise de C.A.F.R.

Camera
Deputaţilor 
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55. Art. 261
“C.N.V.M. poate cere auditorilor
financiari ai societăţii admise la
tranzacţionare pe o piaţă
reglementată sau ai societăţilor ce
oferă valori mobiliare publicului
sau care solicită admiterea la
tranzacţionare să furnizeze toate
informaţiile necesare.”

Art. 261 devine art. 262
“C.N.V.M. poate cere în scris
auditorilor financiari ai societăţii
admise la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată sau ai societăţilor ce
oferă valori mobiliare publicului
sau care solicită admiterea la
tranzacţionare să furnizeze toate
informaţiile necesare.”

Autor:
Deputat Eugen Nicolăescu - PNL

Corelare cu amendamentul
precedent.

Camera
Deputaţilor 

56. Art. 262
“Auditorii financiari vor comunica
Camerei Auditorilor Financiari din
România în cel mult 15 zile, iar
aceasta va transmite la C.N.V.M.,
în termen de 10 zile, orice
modificare a datelor şi informaţiilor
prezentate cu ocazia înregistrării în
registrul C.N.V.M. – domiciliul,
sediul social, telefon/fax,
reprezentant legal etc.”

Se elimină

Autor:
Deputat Eugen Nicolăescu - PNL

Nu are obiect prin desfiinţarea
registrului.

Camera
Deputaţilor 
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57. Art. 263 
“(1)Pentru neregulile semnificative
constatate în activitatea
profesională desfăşurată de un
auditor financiar în legătură cu
entităţi supuse autorizării,
controlului şi supravegherii
C.N.V.M., Comisia şi Camera
Auditorilor Financiari pot lua,
după caz, următoarele măsuri:
a) obligă auditorul financiar,
persoana juridică să nu
folosească în relaţia cu entităţi
supuse autorizării controlului şi
supravegherii C.N.V.M., pe o
perioadă de cel mult 2 ani,
persoana responsabilă de
neregulile constatate;
b) suspendă auditorul financiar,
persoană fizică, pe o perioadă de
cel mult 1 an;
c) interzice auditorului financiar
ca, pentru o perioadă de cel mult
un an, să mai încheie contracte
noi de audit cu entităţile supuse
autorizării, controlului şi
supravegherii C.N.V.M.;

Art. 263 se reformulează
“Pentru deficienţele semnificative
constatate în activitatea
profesională desfăşurată de un
auditor financiar în legătură cu
entităţi supuse autorizării,
controlului şi supravegherii
C.N.V.M., aceasta va sesiza
Camera Auditorilor Financiari din
România (CAFR) şi va solicita
adoptarea măsurilor
corespunzătoare potrivit
reglementărilor în vigoare.”

Autori:
Deputat Ovidiu Muşetescu – PSD
Deputat Florin Georgescu - PSD

Doar CAFR poate lua măsuri
împotriva auditorilor financiari.

Camera
Deputaţilor
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d) radiază auditorul financiar,
persoană fizică sau juridică, din
registrul C.N.V.M.
(2) Camera Auditorilor
Financiari poate dispune măsuri
suplimentare de sancţionare a
auditorilor financiari în
activitatea cărora s-au constatat
abateri, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.”

58. Art. 269 alin. (4)
“(4) În înţelesul prezentului
Capitol, insolvenţa reprezintă acea
stare a entităţii autorizate aflată în
una dintre următoarele situaţii:
a. incapacitatea vădită de plată a
datoriilor exigibile din
disponibilităţile băneşti proprii;
b. retragerea autorizaţiei entităţii
reglementate, în conformitate cu
prezenta lege şi reglementările
C.N.V.M., ca urmare a
imposibilităţii de redresare
financiară a entităţii autorizată
aflată în administrare specială.”

Art. 269 alin. (4)
“(4) În înţelesul prezentului
Capitol, insolvabilitatea reprezintă
acea stare a entităţii autorizate
aflată în una dintre următoarele
situaţii:
a. incapacitatea vădită de plată a
datoriilor exigibile din
disponibilităţile băneşti proprii;
b. retragerea autorizaţiei entităţii
reglementate, în conformitate cu
prezenta lege şi reglementările
C.N.V.M., ca urmare a
imposibilităţii de redresare
financiară a entităţii autorizată
aflată în administrare specială.”

Alinierea la terminologia
consacrată.

Camera
Deputaţilor.



45

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

59. Art. 272 lit. f)
“f) nerespectarea obligaţiilor
instituite prin prezenta lege în
sarcina administratorilor
referitoare la transparenţa pieţei
şi protecţia drepturilor
investitorilor.”

Litera f) se elimină.
Este reglementat prin art. 272
lit.a) şi art. 277

Camera
Deputaţilor

60. Art. 279 alin. (1)
“(1) Săvârşirea cu intenţie a
faptelor prevăzute la art. 237, 245,
246, 247 şi 248 constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau
cu amendă în limitele prevăzute la
art. 276 lit. c) şi cu pedeapsa
accesorie a interdicţiei prevăzute la
art. 273 lit. c) pct. 3.”

Art. 279 alin. (1)
“(1) Săvârşirea cu intenţie a
faptelor prevăzute la art. 237 alin.
(3), 245, 246, 247 şi 248 constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau
cu amendă în limitele prevăzute la
art. 276 lit. c) şi cu pedeapsa
accesorie a interdicţiei prevăzute la
art. 273 lit. c) pct. 3.”

Pentru renumerotare. Camera
Deputaţilor 
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61. Art. 282 alin. (1)
“(1) Cererile de autorizare
nesoluţionate la data intrării în
vigoare a prezentei legi şi care nu
sunt conforme cu prevederile
acesteia trebuie retrase sau
completate în termen de 30 zile de
la publicarea noilor condiţii
impuse de C.N.V.M. cu privire la
autorizare.”

Art. 282 alin. (1)
“(1) Cererile de autorizare
nesoluţionate la data intrării în
vigoare a prezentei legi şi care nu
sunt conforme cu prevederile
acesteia trebuie retrase sau
completate în termen de 30 zile de
la intrarea în vigoare a prezentei
legi.”

Autori:
Deputat Bălăşoiu Amalia – PUR;
Deputat Florin Georgescu - PSD

Precizarea unui termen exact. Camera
Deputaţilor

62. Art. 283 alin. (1)
“(1) Dobândirea sau majorarea
unei participaţii la capitalul social
al unei entităţi reglementate,
efectuată cu încălcarea prevederilor
legale şi a reglementărilor emise în
aplicarea prezentei legi, drepturile
de vot aferente respectivei deţineri
sunt suspendate de drept. Acţiunile
respective se iau în considerare la
stabilirea cvorumului necesar
adunării generale a acţionarilor.”

Art. 283 alin. (1)
“(1) În cazul dobândirii sau
majorării unei participaţii la
capitalul social al unei entităţi
reglementate, efectuată cu
încălcarea prevederilor legale şi a
reglementărilor emise în aplicarea
prezentei legi, drepturile de vot
aferente respectivei deţineri sunt
suspendate de drept. Acţiunile
respective se iau în considerare la
stabilirea cvorumului necesar
adunării generale a acţionarilor.”

Pentru claritatea textului. Camera
Deputaţilor
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63. Art. 284 alin. (2)
“(2) Entităţile care prestează
servicii de registru sunt obligate să
predea depozitarului central
registrele societăţilor tranzacţionate
pe pieţele reglementate sau în
cadrul sistemelor alternative de
tranzacţionare. Termenele şi
procedura de predare vor fi stabilite
prin reglementări emise de
C.N.V.M.”

Art. 284 alin. (2)
“(2) Entităţile care prestează
servicii de registru sunt obligate să
pună la dispoziţia depozitarului
central registrele societăţilor
tranzacţionate pe pieţele
reglementate sau în cadrul
sistemelor alternative de
tranzacţionare. Termenele şi
procedurile de predare vor fi
stabilite prin reglementări emise de
C.N.V.M.”

Autor:
Deputat Ovidiu Muşetescu – PSD

Pentru acurateţea textului. Camera
Deputaţilor
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64. Art. 286 alin. (1)
“(1) Prin derogare de la Legea nr.
31/1990 privind societăţile
comerciale, în ceea ce priveşte
acţiunile S.I.F. emise în
conformitate cu art. 4 din Legea nr.
133/1996 pentru transformarea
fondurilor proprietăţii private în
societăţi de investiţii financiare,
aflate în proprietatea deţinătorilor
iniţiali, depăşirea limitei stabilite de
prevederile art. 103 din Legea nr.
31/1990 se poate face numai prin
decizia S.A.I. şi cu aprobarea
C.N.V.M., în conformitate cu
reglementările emise de C.N.V.M.”

Art. 286 alin. (1)
“(1) Prin derogare de la Legea nr.
31/1990 privind societăţile
comerciale, în ceea ce priveşte
acţiunile S.I.F. emise în
conformitate cu art. 4 din Legea nr.
133/1996 pentru transformarea
fondurilor proprietăţii private în
societăţi de investiţii financiare,
aflate în proprietatea deţinătorilor
iniţiali, depăşirea limitei stabilite de
prevederile art. 103 din Legea nr.
31/1990 se poate face numai prin
decizia S.A.I. sau a Consiliului de
Administraţie cu aprobarea şi în
conformitate cu reglementările
emise de C.N.V.M.”

Pentru corelare cu art. 118. Camera
Deputaţilor

65. Art. 286 alin. (5) şi (6) nou Art. 286 alin. (5) şi (6)  nou
“(5) În termen de 30 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei
legi, Registrele Independente au
obligaţia înserierii şi numerotării
tuturor acţiunilor emise de
S.I.F.-uri.
(6) Consiliile de administraţie ale
S.I.F.-urilor sunt obligate să
convoace, în conformitate cu

Pentru identificarea
acţionariatului şi creşterea
siguranţei tranzacţiilor.

În vederea respectării
dispoziţiilor prevăzute în lege.

Camera
Deputaţilor 
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prevederile Legii nr. 31/1990 şi
ale alin. (5) al prezentului articol,
Adunările Generale
Extraordinare ale Acţionarilor,
în scopul modificării actelor
constitutive potrivit prevederilor
prezentei legi, în termen de 60 de
zile de la intrarea  a acesteia.”

66. Art. 2861 nou Art. 2861 nou
“S.C. Bursa Monetar –
Financiară şi de Mărfuri - S.A.
Sibiu, S.C. Bursa Română de
Mărfuri – S.A. precum şi
societăţile de brokeraj ale
membrilor acţionari ai celor
două burse, au obligaţia să se
încadreze în prevederile
prezentei legi, în termen de
maximum 18 luni de la intrarea
în vigoare a acesteia.

Pentru asigurarea perioadei de
timp necesare elaborării unui
cadru legislativ specific.

Camera
Deputaţilor
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67. Art. 287
“(1) În temeiul prezentei legi se
înfiinţează Uniunea Naţională a
Administratorilor Pieţelor la
Disponibil şi Licitaţiilor
(U.N.A.P.D.L.) învestită ca
organism cu putere de
autoreglementare al cărui scop este
reglementarea, autorizarea,
supravegherea şi controlul
membrilor săi care au ca obiect de
activitate administrarea de pieţe la
disponibil şi organizarea de licitaţii
cu mărfuri, cu titluri reprezentative
de mărfuri şi cu servicii.
(2) Menbrii fondatori ai
U.N.A.P.D.L. pot fi societăţile de
bursă, societăţile de brokeraj
existente la data publicării
prezentei legi, precum şi asociaţiile
patronale şi/sau profesionale cu
interese în domeniu.
(3) U.N.A.P.D.L va funcţiona în
baza unui statut şi a reglementărilor
proprii privind:
a) admiterea membrilor ;

Se elimină

Autori:
Deputat Florin Georgescu – PSD
Deputat Amalia Bălăşoiu – PUR

Legea nu reglementează
activitatea unor astfel de
organisme.

Camera
Deputaţilor



51

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

b) autorizarea administrării pieţelor
la disponibil şi a organizării de
licitaţii cu mărfuri, cu titluri
reprezentative de mărfuri şi cu
servicii;
c) supravegherea şi controlul
activităţii autorizate;
d) modalităţile de sancţionare a
abaterilor de la reglementările
emise.
(4) Bursele de mărfuri existente sau
cele care se vor înfiinţa ulterior pot
administra pieţe la disponibil şi
organiza licitaţii cu mărfuri, cu
titluri reprezentative de mărfuri şi
cu servicii numai ca membre ale
U.N.A.P.D.L
(5) Reglementările emise de
U.N.A.P.D.L privind condiţiile de
autorizare a membrilor menţionaţi
la alin. (1) vor cuprinde cel puţin:
a) capitalul social minim subscris şi
vărsat integral de 200.000 euro;
b) actul constitutiv să nu permită
unui acţionar să deţină direct sau
prin persoane interpuse mai mult de
5% din drepturile de vot;
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crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

c) actul constitutiv să nu permită
nici unei persoane care face parte
din conducerea executivă să deţină
participări, de orice natură, la un
membru al U.N.A.P.D.L;
d) procedurile de tranzacţionare şi
licitare, în conformitate cu
practicile consacrate în domeniu;
e) procedurile referitoare la
informaţiile puse la dispoziţia
participanţilor şi publicului înainte
şi după tranzacţionare şi licitare;
f) tratamentul nediscriminatoriu al
participanţilor;
g) transparenţa activităţii şi libera
concurenţă.
(6) U.N.A.P.D.L. va emite propriul
statut în termen de 60 de zile de la
publicarea prezentei legi.
(7) Până la emiterea
reglementărilor de către
U.N.A.P.D.L, sunt aplicabile
dispoziţiile legale incidente
administrării pieţelor la disponibil
şi a organizării de licitaţii cu
mărfuri, cu titluri reprezentative de
mărfuri şi cu servicii.”
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

68. Art. 288 alin. (1)
“(1) Prevederilor următoarelor
articole vor intra în vigoare la
momentul aderării României la
Uniunea Europeană:
a) art. 37 – 43
b) art. 111, 112 şi art. 113 alin. (1)
c) art. 124 alin. 5
d) art. 134 alin. (4) şi (5)”

Art. 288 alin. (1)
“(1) Prevederile următoarelor
articole vor intra în vigoare la
momentul aderării României la
Uniunea Europeană:
a) art. 37 – 43
b) art. 111, 112 şi art. 113 alin. (1)
c) art. 124 alin. 4
d) art. 192

Eroare materială. Camera
Deputaţilor

69. Art. 289 alin. (1) pct. 1, art. 1 alin.
(3)
“(3) La cerere, C.N.V.M.
raportează Comisiilor pentru buget,
finanţe şi bănci ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor asupra
activităţii desfăşurate, cu
respectarea prevederilor legale
privind informaţiile confidenţiale şi
cele clasificate.”

Art. 289 alin. (1) pct. 1, art. 1 alin.
(3)
“(3) La cerere, C.N.V.M.
raportează Comisiilor pentru buget,
finanţe şi bănci ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor, Comisiei
economice a Senatului şi Comisiei
pentru politică economică,
reformă şi privatizare a Camerei
Deputaţilor, asupra activităţii
desfăşurate, cu respectarea
prevederilor legale privind
informaţiile confidenţiale şi cele
clasificate.”

Corelare cu prevederile
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 25/2002
aprobată cu modificări prin
Legea nr. 514/2002.

Camera
Deputaţilor 
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crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare Camera
decizională

70. Art. 290
“(1) Prezenta lege intră în vigoare
în termen de 30 de zile de la data
publicării ei în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

(2) Dispoziţiile legislaţiei
referitoare la societăţile comerciale
sunt aplicabile entităţilor
reglementate de prezenta lege în
măsura în care nu contravin
acesteia.”

Art. 290
“(1) Prezenta lege intră în vigoare
în termen de 30 de zile de la data
publicării ei în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) C.N.V.M. va emite
reglementările în aplicarea
prezentei legi în termen de
maximum 12 luni de la intrarea
în vigoare a acesteia.
(3) Reglementările emise de
C.N.V.M. până la intrarea în
vigoare a prezentei legi rămân în
vigoare până la adoptarea noilor
reglementări emise în temeiul
acesteia, cu excepţia dispoziţiilor
contrare.
(4) Dispoziţiile legislaţiei
referitoare la societăţile comerciale
sunt aplicabile entităţilor
reglementate de prezenta lege în
măsura în care nu contravin
acesteia.”

71. Art. 298 alin. (1) Devine art. 291 alin. (1) Eroare materială. Camera
Deputaţilor

72. Art. 298 alin. (2) şi (3) Se elimină Prevederile sunt preluate la art.
290.

Camera
Deputaţilor
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ANEXA 2.
II. Amendamente respinse

Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de Comisie
Autorul amendamentului

a) Motivarea  propunerii
amendamentului
b) Motivarea respingerii
amendamentului

 CD

0 1 2 3 4
1 Titlul legii :

Legea privind piaţa de capital
Titlul legii se modifica :
Lege privind piaţa consolidată de capital

Autor: deputat Eugen Nicolăescu

a) Pentru concordanţă cu
conţinutul legii.

b) Noţiunea de piaţă de capital
include toate tipurile de pieţe de
capital.

CD

2 Art. 2. alin. 1 Articolul 2 alineatul 1, va include toate
definiţiile de la alte capitole şi va avea următorul
cuprins:
Art.2 alin.1 includerea tuturor definiţiilor
de la alte capitole, respectiv:
- art.29 – definiţie traderi: Traderii  sunt
persoane juridice care efectuează exclusiv
în nume şi pe cont propriu tranzacţii cu
instrumente financiare derivate de natura
contractelor futures şi cu obţiuni.
- art.35 al.(2) – definiţie consultanţă de
investiţii: (2) Prin consultanţă de investiţii
se înţelege recomandarea personală dată
unui client în legătură cu una sau mai
multe tranzacţii cu instrumente financiare.

a) Pentru amplasarea tuturor
definiţiilor într-un singur loc, la
începutul  Legii.

b) Pentru o mai uşoară înţelegere
a textului este necesar ca
definiţiile să se regăsească lângă
problemele tratate.

CD
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Autorul amendamentului

a) Motivarea  propunerii
amendamentului
b) Motivarea respingerii
amendamentului

 CD

0 1 2 3 4
- art.53 al.(1) – definiţie societate de
administrare a investiţiilor: (1) Societatea
de administrare a investiţiilor, denumită
în continuare S.A.I., este persoană
juridică, constituită sub forma unei
societăţi pe acţiuni, conform Legii nr.
31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi funcţionează
numai în baza autorizaţiei C.N.V.M.
- art.69 definiţie depozitar: Depozitarul
reprezintă acea instituţie de credit din
România, autorizată de B.N.R., în
conformitate cu legislaţia bancară, sau
sucursala din România a unei instituţii de
credit autorizată într-un stat, membru,
avizată de C.N.V.M. pentru activitatea de
depozitare, în conformitate cu prevederile
prezentei legi, căreia îi sunt încredinţate
spre păstrare, în condiţii de siguranţă,
toate activele unui O.P.C.V.M.
- art.146 al.(1) definiţie depozitar central:
(1) Depozitarul central este acea persoană
juridică constituită sub forma societăţii pe
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Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de Comisie
Autorul amendamentului

a) Motivarea  propunerii
amendamentului
b) Motivarea respingerii
amendamentului

 CD

0 1 2 3 4
acţiuni, emitentă de acţiuni nominative în
conformitate cu Legea nr.31/1990,
autorizată şi supravegheată de C.N.V.M.,
care efectuează operaţiunile de depozitare
a valorilor mobiliare, precum şi orice
operaţiuni în legătură cu acestea.

Autor: deputat Eugen Nicolăescu

3 Art..5, alin.(1) pct.1
a) preluarea şi transmiterea

ordinelor primite de la
investitori în legătură cu unul
sau mai multe instrumente
financiare;

b) executarea ordinelor în legătură
cu unul sau mai multe
instrumente financiare, altfel
decât în cont propriu;

c) tranzacţionarea instrumentelor
financiare pe cont propriu;

Art..5, alin.(1) pct.1 de modifică literele
a), b) şi c) şi se introduce o literă nouă f):

a) preluarea şi transmiterea ordinelor
primite de la investitori în legătură
cu unul sau mai multe instrumente
financiare ori una sau mai multe
mărfuri în scopul livrării fizice,
dacă instrumentul financiar
presupune aceasta ;

b) executarea, ordinelor în legătură cu
unul sau mai multe instrumente
financiare ori una sau mai multe
mărfuri , altfel decât în cont
propriu;

c) tranzacţionarea instrumentelor
financiare sau a mărfurilor pe

a) Se introduce dreptul
intermediarilor de a tranzacţiona
mărfuri atât pe cont propriu, cât şi
pe conturile clienţilor, conform
prevederilor din Directiva
93/6/EEC. 

b) Definiţia instrumentelor
financiare de la art.2 alin.(1)
pct.11  prevede la lit.h)
instrumente financiare derivate pe
mărfuri.

CD
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Text iniţial Text propus de Comisie
Autorul amendamentului

a) Motivarea  propunerii
amendamentului
b) Motivarea respingerii
amendamentului

 CD

0 1 2 3 4
cont propriu;

     f) Preluarea, transmiterea,
executarea    şi/sau tranzacţionarea
ordinelor în legătură cu una sau
mai multe mărfuri, exclusiv în
situaţia în care instrumentul
financiar presupune livrare fizică;  

Autor: deputat Lucia-Cornelia
Lepădatu

4 Art. 120 alin. (2) Administrarea SIF
se realizează de o SAI autorizată
conform prevederilor prezentei legi.

Se propune eliminarea acestui articol.

Autori: deputat Minodora Cliveti
             deputat Lucia-Cornelia
Lepădatu

a) Se aplică prevederile art. 115
(2) şi 118.
b) Consecinţă a admiterii
modificării integrale a art.120.
  

CD

5 Art. 120 alin. (2) Administrarea SIF
se realizează de o SAI autorizată
conform prevederilor prezentei legi.

Se propune eliminarea acestui articol.

Autori: deputat Gheorghe Marcu
           deputat Doina Micşunica
Dreţcanu

a) Se aplică prevederile art. 115
(2) şi 118.
b) Consecinţă a admiterii
modificării integrale a art.120.

CD

6 Art. 120 alin. (9) SAI este Art. 120 alin. (9) SAI sau consiliile de a) Corelare cu observaţiile CD
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Text iniţial Text propus de Comisie
Autorul amendamentului

a) Motivarea  propunerii
amendamentului
b) Motivarea respingerii
amendamentului

 CD

0 1 2 3 4
răspunzătoare de îndeplinirea
măsurilor stabilite de lege în contul
SIF.

administrare ale SIF sunt răspunzătoare
de îndeplinirea măsurilor stabilite de lege
în contul SIF.

Autori: deputat Gheorghe Marcu
            deputat Doina Micşunica
Dreţcanu

anterioare: 115 alin. (2); 118; 120
alin. (2).
b) Consecinţă a admiterii
modificării integrale a art.120..

7 Art. 120 alin. (9) SAI este
răspunzătoare de îndeplinirea
măsurilor stabilite de lege în contul
SIF.

Art. 120 alin. (9) SAI sau consiliile de
administrare ale SIF sunt răspunzătoare
de îndeplinirea măsurilor stabilite de lege
în contul SIF.

Autori: deputat Minodora Cliveti
   deputat Lucia-Cornelia Lepădatu

a) Corelare cu observaţiile
anterioare: 115 alin. (2); 118; 120
alin. (2).

b) Consecinţă a admiterii
modificării integrale a art.120.

CD

8 Art.124 alin. 11 Art. 124 alin. 1 se introduce un alineat nou:
Poate fi, de asemenea,  operator de piaţă şi o
persoană juridică constituită sub forma unei
societăţi cu răspundere limitată, având ca
asociat unic o societate pe acţiuni autorizată
să  administreze  pieţe la disponibil şi să
organizeze licitaţii cu mărfuri, cu titluri
reprezentative de mărfuri şi cu servicii. 

Autor: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu

a) Legislaţia comunitară nu
tratează aspecte referitoare la
forma de organizare a operatorului
de piaţă ci pune accent pe regulile
de funcţionare ale pieţei
reglementate.  
b) Capitolul tratează instrumentele
financiare şi nu operaţiile cu

CD
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Text iniţial Text propus de Comisie
Autorul amendamentului

a) Motivarea  propunerii
amendamentului
b) Motivarea respingerii
amendamentului

 CD

0 1 2 3 4
mărfuri.

9 Art. 126 alin. (1) lit. b) obiectul
exclusiv de activitate constând în
administrarea pieţelor regelementate
de instrumente financiare şi a
activităţilor conexe în legătură cu
aceasta;

Art. 126 alin. (1) lit. b) obiectul exclusiv
de activitate constând în administrarea
pieţelor regelementate de instrumente
financiare precum şi a activităţilor
conexe în legătură cu aceasta şi anume:
realizarea, administrarea şi
comercializarea sistemelor informatice
specifice activităţii desfăşurate şi
organizarea de seminarii, conferinţe şi
cursuri în scopul pregătirii
participanţilor în domeniul pieţelor de
instrumente financiare;

Autori: deputat Nicu Spiridon
     deputat Ioan Rus

              deputat Nicolae Sersea
                 deputat Amalia Bălăşoiu

      deputat Iuliu Vida
             deputat Francisc Pecsi

a) Propunem explicitarea, chiar în
lege, a activităţilor conexe ce pot
fi desfăşurate de societăţile care
administrează pieţe reglementate,
aceasta fiind singura situaţie în
care nu se realizează acest lucru.
Susţinem eliminarea licitaţiilor cu
mărfuri din rândul acestor
activităţi conexe, acestea nefiind
prevăzute de Directiva 93/22.

b) Amendamentul limitează
activităţile conexe, fără ca
enumerarea să fie completă.

CD

10 Art. 126 La art. 126 se introduce un alineat nou
alin.(11) cu următorul cuprins:
(11) În situaţia prevăzută la art. 124 alin.11,
condiţiile alineatului precedent vor fi

a) Consecinţa introducerii art. 124
alin.11

CD
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Autorul amendamentului

a) Motivarea  propunerii
amendamentului
b) Motivarea respingerii
amendamentului

 CD

0 1 2 3 4
îndeplinite după cum urmează:

i) condiţiile de la lit.c) vor fi
îndeplinite de către asociatul unic;

ii) condiţiile de la lit.a), b), d), e), f) şi
g) vor fi îndeplinite de către
operatorul de piaţă.

Autor: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu

b) Consecinţa  respingerii
amendamentului  de la  articolul
124 (11) 

11 Art. 142
(1) C.N.V.M. va emite norme
generale privind constituirea,
supravegherea şi funcţionarea
sistemelor alternative de
tranzacţionare.
(2) C.N.V.M. poate numi un
inspector pentru delegarea puterilor
de supraveghere şi control a
sistemelor alternative de
tranzacţionare.

Art 142 se completează cu trei alineate
noi: 
 (3) Emitenţii valorilor mobiliare
prevazute la art. 139 al. 2 care au mai
mult de 500 de acţionari raman in
continuare supusi regimului de raportare
prevazut în prezenta  lege.
 (4) Rapoartele prevazute la alin. 1 se
intocmesc semestrial si se transmit
C.N.V.M. care le va publica gratuit pe
paginile de Internet ale institutiei si in
Buletinul lunar sau in alte publicatii
specifice ale acesteia.
(5) Societatile prevazute la alin. 1 sunt
exceptate de la obligatia de raportare
daca actionarul majoritar promoveaza o
oferta publica conform art. 206 din

a) Organismele europene –
FESCO- The Forum of European
Securities Commissions şi CESR
– The Committee of European
Securities Regulators- lucreaza
sub auspiciile Comisiei
Europene la completarea
normelor privind serviciile
financiare – ISD (Investment
servicies in the Securities field)
cu cele privind ATS (Alternative
Trading Systems). 
Pasul esential este acela de
asigurare a transparentei şi
protectiei investitorilor şi pe
aceste piete.
Extinderea cerintelor de
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Autorul amendamentului

a) Motivarea  propunerii
amendamentului
b) Motivarea respingerii
amendamentului

 CD

0 1 2 3 4
prezenta lege, in termen de maxim 3
luni de la intrarea in vigoare a prezentei
legi.

 Autori: deputat Dan Radu Ruşanu
              deputat Eugen Nicolăescu

raportare pentru anumite
societati tranzactionate la aceste
ATSs este in spiritul european.
Chiar fara o reglementare
comunitara prezenta, spiritul
acesta exista la nivel national in
UE.

b) Ideea de raportare este legată
de societate şi nu de acţionari.

12 Art. 142
(1) C.N.V.M. va emite norme
generale privind constituirea,
supravegherea şi funcţionarea
sistemelor alternative de
tranzacţionare.
(2) C.N.V.M. poate numi un
inspector pentru delegarea puterilor
de supraveghere şi control a
sistemelor alternative de
tranzacţionare.

Art 142 se completează cu un alineat
nou (11): 
 "(11) Emitenţii valorilor mobiliare
prevazute la art. 139 al. 2 care au mai
mult de 500 de acţionari raman in
continuare supusi regimului de raportare
prevazut în prezenta  lege."

Autor: deputat Daniel Ionescu
 

a) Pentru asigurarea
transparentei şi protectiei
investitorilor.

b) Ideea de raportare este legată
de societate şi nu de acţionari.

13 Art.177 - alineat nou (2) Art.177 a) Pentru corelare cu art.204.



63

Nr.
crt.
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a) Motivarea  propunerii
amendamentului
b) Motivarea respingerii
amendamentului

 CD

0 1 2 3 4
(2) In conditiile aplicarii Art. 204, alin
(1), litera b), derularea  ofertei nu
poate incepe inainte de 10 zile de la
data publicarii anuntului de oferta.

Autori: deputat Dan Radu Ruşanu
              deputat Eugen Nicolăescu

b) Amendamentul de la art. 204
a fost respins.

C
D

14 Art.203
(4) Persoanele prevăzute la alin. (3)
vor derula o ofertă publică
obligatorie în conformitate cu
prevederile alin. (1), numai dacă
ulterior intrării în vigoare a prezentei
legi îşi majorează deţinerile, astfel
încât să atingă sau să depăşească
50% din drepturile de vot ale
respectivului emitent. Până la
derularea ofertei publice, drepturile
aferente acţiunilor achiziţionate,
care depăşesc 50%, vor fi
suspendate, iar  respectivul acţionar
şi persoanele cu care acesta
acţionează în mod concertat nu mai

Art.203
(4) Persoanele prevăzute la alin. (3) vor
derula o ofertă publică obligatorie în
conformitate cu prevederile alin. (1),
numai dacă ulterior intrării în vigoare a
prezentei legi îsi majorează detinerile,
indiferent daca detinerile initiale
ating sau depasesc 50% din drepturile
de vot ale respectivului emitent. Până la
derularea ofertei publice, drepturile
aferente actiunilor achizitionate, vor fi
suspendate, iar respectivul actionar si
persoanele cu care acesta actionează în
mod concertat nu mai pot achizitiona
prin alte operatiuni actiuni ale aceluiasi
emitent.

a) Alin 1 al articolului 203,
datorita conditiilor pietei
romanesti, are o aplicare
restransa. Nici dispozitiile alin 3
si 4 nu sunt acoperitoare
deoarece pana la intrarea in
vigoare a prezentei legi (proiect)
vor fi foarte multe societati care
vor depasi pragul de 50%.

b) Poziţiile dobândite conform
actualei legi trebuie să rămână.

C
D
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amendamentului
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amendamentului

 CD
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pot achiziţiona prin alte operaţiuni
acţiuni ale aceluiaşi emitent.

Autori: deputat Dan Radu Ruşanu
              deputat Eugen Nicolăescu

15 Art.204
(1) Preţul oferit va fi cel puţin egal
cu cel mai mare preţ plătit de
ofertant sau de persoanele cu
care acesta acţionează în mod
concertat în perioada de 12 luni
anterioară ofertei,in cadrul unei
tranzactii relevante.
(2) Dacă prevederea prevăzută la
alin. (1) nu poate fi aplicată, preţul
oferit va fi determinat în
conformitate cu reglementările
C.N.V.M., cu luarea în
considerare cel puţin a
următoarelor criterii:
a) preţul mediu ponderat de
tranzacţionare aferent ultimelor
12 luni anterioare derulării
ofertei;
b) valoarea activului net al
societăţii conform ultimei situaţii

Art.204
(1) Preţul oferit va fi cel puţin egal cu
cea mai mare valoare dintre:
a)cel mai mare preţ plătit de ofertant
sau de persoanele cu
care acesta acţionează în mod
concertat în perioada de 12 luni
anterioară ofertei.
b) pretul stabilit de un evaluator
independent cu respectarea
standardelor  internationale de
evaluare.
(2) Pretul este considerat echitabil
daca a fost stabilit in decursul
ultimelor 3 luni  in cadrul unei oferte
publice in care au subscris cel putin
60% din actionarii care fac obiectul
acelei oferte.
  (3) In termen de 10 zile de la data
publicarii anuntului de oferta, oricare
dintre actionari are dreptul de a

a) Metodologia propusa de noi
nu contravine Directivelor
Europene, asigura protectia
drepturilor actionarilor si ia in
considerare o metoda obiectiva
de stabilire a pretului.
Mai mult, astfel formulat
articolul corespunde si
recomandarilor OECD privind
conducerea corporativa in
Romania.
Explicitarea cailor de aparare
a drepturilor investitorilor este
in spiritul protectiei reale – nu
declarative – a drepturilor lor.

b) Textul articolului preia
formularea din directivele UE.

C
D
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a) Motivarea  propunerii
amendamentului
b) Motivarea respingerii
amendamentului

 CD
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financiare auditate.
c) valoarea actiunilor rezultata
dintr-o expertiza efectuata de un
evaluator independent in
conformitate cu standardele
internationale de evaluare.

solicita tribunalului de la sediul
societatii determinarea pretului de
catre un evaluator independent
autorizat ANEVAR  Depunerea
cererii atrage suspendarea derularii
ofertei publice. Cererea se
soluţionează de urgenţă, pe calea
ordonanţei preşedinţiale, cu aplicarea
dispozitiilor art. 581 din Codul de
procedura civila.
(4) Recursul ve fi solutionat de curtea
de Apel in termen de 20 de zile de la
inregistrarea dosarului. Prin derogare
de la prevederile art . 300 alin 2 si 3
din C. Pr. Civ., cu modificarile si
completarile ulterioare , hotararile
tribuinalului nu  vor pute a fi
suspendate de instanta de recurs.

Autori: deputat Dan Radu Ruşanu
              deputat Eugen Nicolăescu

16 Art.206 La art.206 se introduce un alineat nou (6):
(6) In termen de 15 zile de la publicare, oricare
dintre acţionari are dreptul de a solicita

a) Pentru a da dreptul
acţionarilor să conteste modul de
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tribunalului de la sediul societăţii desemnarea
unui expert care să analizeze corecta
determinare a preţului. 

Autori: deputat Dan Radu Ruşanu
              deputat Eugen Nicolăescu

determinare a preţului.

b) Prevederea blochează
procesul de privatizare.

17 Art.213
(1) Pentru ca acţiunile unei societăţi
comerciale să fie admise la
tranzacţionare pe o piaţă
reglementată aceasta trebuie să
îndeplineasca următoarele condiţii:
a) societatea să fie înfiintata şi să îsi
desfăşoară activitatea în
conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
b) societatea să aibă o capitalizare
anticipată de cel puţin echivalentul
în lei a unui milion de
euro sau, în măsura în care valoarea
capitalizării nu se poate anticipa, să
aibă capitalul şi
rezervele, incluzând profitul sau
pierderea din ultimul exerciţiu

Art.213
(1) Pentru ca acţiunile unei societăţi
comerciale să fie admise la
tranzacţionare pe o piaţă
reglementată aceasta trebuie să
îndeplineasca următoarele condiţii:
a) societatea să fie înfiintata şi să îsi
desfăşoară activitatea în conformitate cu
prevederile
legale în vigoare;
b) societatea să aibă o capitalizare
anticipată de cel puţin echivalentul în lei
a 300,000 Euro, în măsura în care
valoarea capitalizării nu se poate
anticipa, să aibă capitalul şi rezervele,
incluzând profitul sau pierderea din
ultimul exerciţiu financiar, de cel puţin
echivalentul în lei a 300.000 euro,

a) In acest mod s-ar putea pastra
pe piata reglementata mai multi
emitenti ceea ce ar determina o
crestere a lichiditatii si
capitalizarii acesteia. Un alt
aspect favorabil este ca astfel se
va asigura o protectie eficienta
unei categorii cat mai largi de
actionari.
Directiva europeana prevede
expres posibilitatea autoritatilor
administrative din statele
membre de a accepta niveluri
mai mici ale capitalizarii daca
apreciaza ca poate fi creata o
piata ordonata pentru acele
titluri.
Solutia de compromis poate fi

C
D
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financiar, de cel puţin
echivalentul în lei a unui milion de
euro, calculat potrivit cursului de
referinţă comunicat de
B.N.R. la data cererii privind
admiterea la tranzacţionare;

calculat potrivit cursului de referinţă
comunicat de
B.N.R. la data cererii privind admiterea
la tranzacţionare.
b1 )Pana la 31 decembrie 2006,
societatea să aibă o capitalizare
anticipată de cel puţin echivalentul în lei
a 700,000 Euro, în măsura în care
valoarea capitalizării nu se poate
anticipa, să aibă capitalul şi rezervele,
incluzând profitul sau pierderea din
ultimul exerciţiu financiar, de cel puţin
echivalentul în lei a 700.000 euro,
calculat potrivit cursului de referinţă
comunicat de
B.N.R. la data cererii privind admiterea
la tranzacţionare.
b2 ) Din momentul aderarii la Uniunea
Europeana cerintele privind valoarea
minima a capitalului vor fi cele
prevazute in Directivele europene;

Autori: deputat Dan Radu Ruşanu
              deputat Eugen Nicolăescu

cea adoptata in domeniul
comercial ( Legea nr. 31/1990
mod. prin Legea nr. 161/2003)
respectiv prevedea de praguri
minime graduale pana la
momentul aderarii la UE.

b) Negocierile cu UE prevăd o
excepţie pentru condiţia de
capitalizare, care urmează a
ajunge la valoarea de un milion
euro în anul 2007.
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18 Se introduce un articol nou:  art.
2251 

Art.2251

(1) Acţionarii care deţin individual
sau împreuna cu alţii cel puţin 5% din
acţiunile emise de o societate
comerciala pot solicita trimestrial
administratorilor şi auditorilor
externi sau, după caz, cenzorilor
societăţii rapoarte cu privire la
operaţiuni din gestiunea acesteia.
   (2) În urma solicitării prevăzute la
alin. (1) administratorii împreuna cu
persoanele însarcinate cu
supravegherea gestiunii, respectiv cu
cenzorii şi cu auditorii externi, după
caz, sunt obligaţi să analizeze
operaţiunile reclamate şi să
întocmeasca, în termen de 15 zile de la
data primirii solicitării, un raport pe
care îl vor transmite acţionarului
solicitant, pietei si  spre publicare
gratuita, catre C.N.V.M. Acest raport
nu va conţine informaţii înregistrate
ca fiind confidenţiale.

a) Recomandarea OECD privind
legislatia societatilor comerciale
deschise din economiile in
tranzitie evidentiaza necesitatea
dezvaluirii tuturor informatiilor
utile privind compania(Sectiunea
XIII. Art123-126)
Prevederi similare se regasesc in
legislatia unor tari membre ale
Uniunii Europene precum:
Franta, Germania, Italia.
Ungaria, Polonia, Cehia, Marea
Britanie(Legea companiilor si
Regulile de listare la Bursa de
Valori din Londra, Raportul
Cadbury).
-nu mai exista obligatia pt
administratori instituita prin art
106 din OUG 28/2002
-aceasta cerinta a functionat pana
in prezent atat in OUG 28/2002,
cat si cat si in legea 252/2002,
fara sa creeze disfunctionalitati

C
D
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  (3) Dacă persoanele prevăzute la
alin. (2) nu dau curs solicitării în
termenul prevăzut sau dacă raportul
publicat nu cuprinde informaţii
relevante, acţionarii prevăzuţi la alin.
(1) se vor putea adresa tribunalului de
la sediul societăţii , în vederea numirii
unui expert pentru analizarea
operaţiunilor respective, urmând ca
raportul să fie înaintat instanţei şi
comunicat  părţilor, iar concluziile
expertului să fie publicate în Buletinul
C.N.V.M. Persoanele prevăzute la
alin. (2) vor putea fi obligate, în
solidar cu societatea, la plata unor
daune pentru fiecare zi de întârziere
în publicarea raportului.

(4) Cererea de numire a expertului se
soluţionează de urgenţă, cu citarea
preşedintelui consiliului de
administraţie şi a auditorului,
dispoziţiile art. 581 alin. (3) şi 582

in mersul activitatii societatilor
listate, dimpotriva chiar,
aducand un plus de transparenta
pe piata de capital.
Este mai indicata procedura
ordonanţei preşedinţiale, pentru
rapiditate si datorita faptului ca
informarea nu poate aduce
prejudicii, pe cand lipsa
informarii poate duce la
incalcarea drepturilor
actionarilor.

b) Prevederile există în Legea
nr.31/1990.
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C.proc.civ. fiind aplicabile.

(5) Recursul ve fi solutionat de curtea
de Apel in termen dee 20 de zile de la
inregistrarea dosarului.
Autori: deputat Dan Radu Ruşanu
              deputat Eugen Nicolăescu

19 Se introduce un articol nou:  art.
2252

Art. 2252

(1) Administratorii vor elibera, la
cererea acţionarilor, copii de pe
procesele-verbale ale deliberărilor şi
ale deciziilor luate de consiliul de
administraţie în exerciţiul atribuţiilor
delegate de adunarea generală
extraordinară a acţionarilor, în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr.
31/1990, republicată, cu modificările
ulterioare.
    (2) Documentele solicitate vor fi
eliberate în termen de 5 zile
lucrătoare de la momentul solicitării
exprimate în maximum 60 de zile de
la efectuarea publicităţii.
    (3) Tarifele pentru eliberarea

a) Corelat cu art . 236

b) Prevederile există în Legea
nr.31/1990.

C
D
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copiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) nu
vor putea depăşi costurile necesitate
de respectivele operaţiuni.
Autori: deputat Dan Radu Ruşanu
              deputat Eugen Nicolăescu

20 Art 240 
(2) Majorările de capital social prin
aport în natură trebuie să fie
aprobate în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor la care
participă cel puţin trei pătrimi din
numărul titularilor capitalului social
şi cu votul acţionarilor ce deţin cel
puţin 75% din drepturile de vot.
Aporturile in natura pot consta
numai in bunuri performante,
necesare realizarii obiectului de
activitate al societatii emitente.

Art 240 
(2) Aporturile in natura sunt interzise.

Alin (3) si (4 ) se elimină.
 
Autori: deputat Dan Radu Ruşanu
              deputat Eugen Nicolăescu

a) Drepturile actionarilor
minoritari au fost incalcate in
mod repetat prin aporturi
supraevaluate, prin evaluari
indoielnice si cu incalcarea
dreptului de preferinta.
Alin 3 si 4 nu mai au obiect,
referindu-se  la aporturile în
natură.

b) Directivele UE în domeniu nu
înterzic aporturile în natură.

C
D

21 Art. 240 alin. (2) Majorările de
capital social prin aport în natură
trebuie să fie aprobate în Adunarea
Generală a Acţionarilor la care
participă cel puţin trei pătrimi din
numărul titularilor capitalului social şi

Art. 240 alin. (2) Majorările de capital
social prin aport în natură trebuie să fie
aprobate în Adunarea Generală a
Acţionarilor la care participă cel puţin trei
pătrimi din numărul titularilor capitalului
social şi cu votul acţionarilor ce deţin cel

a) Aporturile în natură pentru
societăţile comerciale deschise
reprezintă excepţii. Ele trebuie
făcute cu acceptul acţionarilor
neimplicaţi.

C
D



72

Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de Comisie
Autorul amendamentului

a) Motivarea  propunerii
amendamentului
b) Motivarea respingerii
amendamentului

 CD

0 1 2 3 4
cu votul acţionarilor ce deţin cel puţin
75% din drepturile de vot.
Aporturile în natură pot consta numai
în bunuri performante necesare
realizării obiectului de activitate al
societăţii emitente.

puţin 75% din drepturile de vot.
Aporturile în natură pot consta numai în
bunuri performante necesare realizării
obiectului de activitate al societăţii
emitente.
In cazul aporturilor în natură efectuate
de un acţionar sau de o persoană
implicată cu acesta, dreptul de vot al
acestuia este suspendat.

Autori: deputat Minodora Cliveti
              deputat Lucia-Cornelia
Lepădatu
              deputat Gheorghe Marcu

b) Nu poate fi suspendat dreptul
de vot al unui acţionar.

22. Art. 240 alin. (3) Numărul de acţiuni
ce revine ca urmare a aportului în
natură se determină ca raport între
valoarea aportului, stabilită în
conformitate cu alin. (3), şi cea mai
mare valoare dintre preţul de piaţă al
unei acţiuni, valoarea pe acţiune
calculată în baza activului net contabil
sau valoarea nominală a acţiunii.

Art. 240 alin. (3) se elimină.

Autori: deputat Minodora Cliveti
              deputat Lucia-Cornelia
Lepădatu

a) Trebuie să rămână prerogativa
AGA şi nu făcută administrativ.

b) Pentru o stabilire unitară a
numărului de acţiuni în cazul
aportului în natură.

C
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23 Art. 240 alin. (5) In cazul ridicării
dreptului de preferinţă în conformitate
cu prevederile alin. (1), numărul de
acţiuni se stabileşte după criteriul
enunţat la alin. (4).

Art. 240 alin. (5) se elimină.

Autori: deputat Minodora Cliveti
              deputat Lucia-Cornelia
Lepădatu

a) Nu mai este cazul după
eliminarea alin. (4). C

D

24 Art.240 Art.240 se introduce un alineat nou
(7):
 (7)  Societatea nu va putea emite
acţiuni, la o valoarea inferioara
raportului dintre activul net
actualizat la data majorarii şi
numărul de acţiuni aflate in
circulaţie, dar nu mai puţin decât
valoarea nominala.
      Emiterea de acţiuni cu încălcarea
dispoziţiilor aliniatului precedent
atrage nulitatea absoluta a hotărârii
adunării generale de majorare a
capitalului social.

Autori: deputat Dan Radu Ruşanu
              deputat Eugen Nicolăescu

a) Practica este in spiritul
normelor IAS si inlatura diluarea
nejustificata a participarii
actionarilor minoritari.

b)

C
D
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25 Art. 2411  - articol nou
In cazul in care societatea detinuta
public incheie acte juridice prin care
aceasta este prejudiciata, iar
administratorii sau directorii acesteia nu
actioneaza in vederea recuperarii
prejudiciului, oricare dintre actionarii
minoritari ai societatii are dreptul sa
introduca actiune in numele
acesteia, in scopul recuperarii
prejudiciului respectiv.
Autori: deputat Dan Radu Ruşanu
              deputat Eugen Nicolăescu

a) BELGIA
- actionarii reprezentand 1% din
capital pot initia o actiune in
instanta daca majoritarii refuza
ITALIA
-o actiune in instanta poate fi
initiata de catre 5% dintre
actionari;
ELVETIA
-orice actionar poate initia o
actiune in instanta;
b)

C
D

26 După Titlul VIII – Auditul financiar
se introduce Titlul IX.

Titlul IX – Consultanţa juridică 
Art. 2711 alin. (1) Organismele de
plasament colectiv reglementate de
titlul III al prezentei legi sunt obligate
să-şi asigure consultanţă, asistenţă şi
reprezentare juridică permanentă şi
exclusivă din partea unor persoane
independente, care nu se află în
raporturi de subordonare faţă de

Având în vedere faptul că,
siguranţa operaţiunilor efectuate
de către entităţile pieţei de capital
este o condiţie esenţială a însăşi
funcţionarii acesteia şi a
menţinerii încrederii investitorilor
în această piaţă, iar siguranţa
operaţiunilor presupune în primul
rând asigurarea unei depline

C
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conducerea respectivelor entităţi.

Autor: deputat Minodora Cliveti

legalităţi a tuturor operaţiunilor,
considerăm că se impune ca aceste
entităţi (din care unele sunt
constituite ca societăţi civile – art.
76 alin. 2; art. 114 alin. 1 lit. a – şi
deci nu au personalitate juridică şi
nici nu au calitatea de comerciant)
să fie consiliate de către
consultanţi juridici independenţi
care să nu fie supuşi
constrângerilor obişnuite şi
subordonării ierarhice specifice
raporturilor de muncă.
Având în vedere faptul că, legea
acordă o atenţie deosebită
asigurării transparenţei financiar-
contabile a tuturor operaţiunilor
efectuate de către aceste entităţi,
considerăm că este deosebit de
important ca, pe lângă
transparenţa financiară să se
asigure şi  o transparenţă juridică
a tuturor operaţiunilor efectuate de
către aceste entităţi.
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Pentru a fi mai elocvenţi,
considerăm că nici o "ingineri
financiară" nu ar fi posibilă dacă
ar exista o transparenţă  a tuturor
actelor juridice efectuate de aceste
entităţi iar factorii de decizie din
aceste entităţi să fie cenzuraţi sub
aspectul legalităţii de către
consultanţi independenţi care nu
sunt subordonaţi acestora.
De aceea, soluţia propusă de noi
urmăreşte să asigure o
independenţă totală a celor care
efectuează această activitate în
raport cu cei care conduc şi
administrează aceste entităţi,
eliminându-se astfel posibilele
presiuni ierarhice ce pot fi
exercitate asupra unor salariaţi
care ar fi puşi să efectueze actele
de consultanţă juridică şi care,
fiind în subordinea ierarhică a
administratorilor pot fi astfel
împiedicaţi că aducă la cunoştinţa
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investitorilor eventualele
neregularităţi prin diverse
modalităţi.
Creşterea transparenţei, este un
factor generator de încredere în
piaţa financiară, ceea ce în final
nu poate fi decât în folosul
investitorilor, al pieţei de capital şi
nu în ultimul rând în folosul
general al economiei româneşti.
Considerăm ca, parte din
problemele juridice (nelegalităţi)
generate de operaţiunile de la
SAFI, FNI şi de alte astfel de
entităţi care au afectat în mod grav
piaţa de capital, nu ar fi fost
posibile în cazul în care s-ar fi
asigurat un consultant juridic
independent şi s-ar fi asigurat
transparenţa şi legalitatea
operaţiunilor financiare.
De asemenea, trebuie avut în
vedere faptul că, în piaţa de
capital, investiţiile se efectuează şi
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de către persoane care nu au o
pregătire specifică, motiva pentru
care aceştia trebuie informaţi
deplin şi corect cu privire la toate
implicaţiile de ordin juridic ale
tuturor actelor juridice efectuate
de către entităţile care operează pe
piaţa de capital. Ţinând cont de
caracterul puternic personal al
actelor investiţionale, consecinţele
pe termen scurt sau lung ale
acestora, considerăm să este
necesară asigurarea unei
consultanţe juridice de
specialitate, care să fie calificată
în a explica consecinţele în plan
juridic ale actelor investiţionale,
ale riscurilor investiţiei, etc.
consultanţă care să fie adresată în
principal investitorilor (prin
adunarea generală a investitorilor)
şi de asemenea, respectivelor
entităţi reglementate de către
legea consolidată a pieţei de
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capital. In plus, se poate realiza o
creştere a încrederii în piaţa de
capital în condiţiile în care, avizul
de legalitate asupra tuturor
operaţiunilor efectuate de astfel de
entităţi este acordat de către un
consultant independent,
recunoscut pentru probitatea sa
profesională şi morală, verificată
în timp şi recunoscută de către
investitori.
Nu în ultimul rând, trebuie să
observăm că, operaţiunile
financiare sunt înregistrate
contabil şi prezentate exclusiv
pentru trecut, dezbaterea acestora
făcându-se după ce evenimentul s-
a produs iar consecinţele au fost
înregistrate în contabilitate pe
când rolul consultantului juridic
independent este de a clarifica
posibilele efecte de moment sau
viitoare, în plan juridic a unor
decizii manageriale, atât pe
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termen scurt cât şi pe termen lung,
riscul juridic devenind astfel parte
componentă a riscului
investiţional şi prin asigurarea
transparenţei, să se asigure o
informare deplină a tuturor
investitorilor.
Trebuie subliniat faptul că, o
operaţiune investiţională, corectă
din punct de vedere economi,
poate deveni un fiasco dacă nu
sunt luate în calcul riscurile de
ordin juridic care pot paraliza sau
prelungii la nesfârşit punerea în
aplicare a deciziei investiţionale,
ceea ce poate face ca această
decizie să nu mai producă nici un
efect datorită depăşirii
momentului oportun în care se
poate efectua respectiva investiţie
pentru a aduce un profit maxim.
De asemenea, trebuie menţionat
faptul că, investiţiile în piaţa de
capital se efectuează în special "în
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promisiuni", aspectul speculativ al
investiţiei fiind foarte pregnant.

27 După Titlul VIII – Auditul financiar
se introduce Titlul IX.

Titlul IX – Consultanţa juridică 
Art. 2711 alin. (2) Pentru toate actele
juridice privind angajamente
patrimoniale sau care pot afecta în mod
semnificativ patrimoniul sau
rezultatele financiare ale instituţiilor
unui an, depăşeşte suma de 10.000
Euro este necesar avizul de legalitate al
consultantului juridic independent.

Autor: deputat Minodora Cliveti

Idem.
C
D

28 După Titlul VIII – Auditul financiar
se introduce Titlul IX.

Titlul IX – Consultanţa juridică 
Art. 2712 alin. (1) Toate ofertele
publice, prospectele de emisiune, sau
orice alte acte în legătură cu astfel de
operaţiuni, efectuate de către entităţile
menţionate la art. 271 sau de către alte
entităţi dar care se referă la
instrumente financiare, trebuie însoţite
în mod obligatoriu de un raport al
consultantului juridic cu privire la

Idem.
C
D
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îndeplinirea tuturor condiţiilor legale şi
viza de legalitate a acestuia.

Autor: deputat Minodora Cliveti

29 După Titlul VIII – Auditul financiar
se introduce Titlul IX.

Titlul IX – Consultanţa juridică 
Art. 2712 alin. (2) De asemenea,
consultantul juridic este obligat să
prezinte în Adunarea Generală a
Acţionarilor un raport amănunţit cu
privire la situaţia juridică a instituţiei,
cu privire la litigiile în care instituţia
este angrenată precum şi consecinţe din
punct de vedere juridic al unor măsuri
adoptate de către administratori.

Autor: deputat Minodora Cliveti

Idem.
C
D

30 După Titlul VIII – Auditul financiar
se introduce Titlul IX.

Titlul IX – Consultanţa juridică 
Art. 2712 alin. (3) In vederea
îndeplinirii obligaţiilor sale,
consultantul juridic are dreptul de a fi
informat complet cu privire la toate
faptele, actele şi elementele necesare

Idem.
C
D



83

Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de Comisie
Autorul amendamentului

a) Motivarea  propunerii
amendamentului
b) Motivarea respingerii
amendamentului

 CD

0 1 2 3 4
pentru evaluarea corectă a situaţiei
juridice şi pentru a putea să emită
avizul de legalitate.

Autor: deputat Minodora Cliveti

31 După Titlul VIII – Auditul financiar
se introduce Titlul IX.

Titlul IX – Consultanţa juridică 
Art. 2713 alin. (1) Raporturile dintre
instituţiile menţionate la art. 271 şi
consultantul juridic sunt de natură
contractuală fiind supuse dispoziţiilor
legale specifice profesiei de avocat.

Autor: deputat Minodora Cliveti

Idem.
C
D

32 Art.287 (1).        Art.287 alin. (1) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
(1) În temeiul prezentei legi şi sub autoritatea

Camerei de Comerţ şi Industrie a
României şi a Municipiului Bucureşti se
înfiinţează Uniunea Naţională a
Administratorilor Pieţelor la Disponibil şi
Licitaţiilor (U.N.A.P.D.L.) învestită ca
organism cu putere de autoreglementare al
cărui scop este reglementarea, autorizarea,
supravegherea şi controlul membrilor săi care

a) Până la definitivarea cadrului
juridic european privind
reglementarea pieţelor la
disponibil de mărfuri, propunerea
privind instituirea organismelor cu
putere de autoreglementare este
singura soluţie viabilă pentru a
dezvolta pieţe la disponibil
reprezentative. 

C
D
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au ca obiect de activitate administrarea de
pieţe la disponibil şi organizarea de licitaţii
cu mărfuri, cu titluri reprezentative de
mărfuri şi cu servicii.

Autor: deputat Lucia-Cornelia
Lepădatu

b) Nu face obiectul prezentei
Legi.

33 Art.289 Art.289 alineatul (1) se introduce un
punct nou 11:
11 . "Articolul 5 se completează cu  trei
noi alineate (6), (7) şi (8) cu următorul
cuprins:
(6) CNVM este un obiectiv de
importanţă deosebită, din categoria
celor prevăzute la art. 6 alin.(1) din
Legea nr.333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor.
(7) Membrilor CNVM, în exercitarea
atribuţiilor lor, li se aplică dispoziţiile
art.7 lit A, pct.15 din Ordonanţa de
urgenţă a  Guvernului nr. 65/1997
aprobată prin Legea nr.216/1998.
(8) Autovehiculele care deservesc

a) Facilităţile prevăzute de Legea
nr.333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor,  Ordonanţa
de urgenţă a  Guvernului nr.
65/1997 aprobată prin Legea
nr.216/1998 şi Ordonanţa de
urgenţă a  Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice să fie acordate
şi membrilor CNVM.

b) Legea pieţii de capital nu
trebuie să aducă modificări la
Legea nr.333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, la

C
D
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membrii CNVM se încadrează în
prevederile art.32 din Ordonanţa de
urgenţă a  Guvernului nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile
publice."

Autor: deputat Eugen Nicolăescu

Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 65/1997 aprobată
prin Legea nr.216/1998 sau la
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice.

34 Art. 291 alin. (1)- La data intrării în
vigoare a prezentei legi, se abrogă:
……
g) orice alte dispoziţii contrare.

Art. 291 alin. (1)- La data intrării în
vigoare a prezentei legi, se abrogă:
……
g) art. 13 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002
privind privind aprobarea Statutului
CNVM publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 226 din 4 aprilie 2002
aprobată şi modificată prin Legea nr.
514/2002;

h) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 106/2003 pentru completarea art.
41 din Ordonanţa de urgenţă a

a) Propunem eliminarea
prevederilor referitoare la
comisioanele şi tarifele percepute
de CNVM pentru tranzacţiile cu
instrumente financiare derivate,
având în vedere faptul că aceste
instrumente au fost create în
scopul protejării împotriva
riscului valutar şi a riscului de
portofoliu.
Această măsură ar alinia pieţele
din România la practica
internaţională, unde autorităţile de
reglementare şi de supraveghere
similare CNVM nu percep
asemenea comisioane.

C
D
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Guvernului nr. 60/2001 privind
achiziţiile publice, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 747
din 26 octombrie 2003 aprobată şi
modificată prin Legea nr. 35/2004;
i) Hotărârea de Guvern nr. 54/1993 cu
privire la stabilirea preţurilor în cadrul
tranzacţiilor bursiere ce fac parte din
categoria celor ale căror preţuri se
negociază sub supravegherea
autorităţilor administraţiei publice
centrale sau locale;
j) orice alte dispoziţii contrare.

Autori: deputat Nicu Spiridon
     deputat Ioan Rus

              deputat Nicolae Sersea
                 deputat Amalia Bălăşoiu

      deputat Iuliu Vida
             deputat Francisc Pecsi

 
Propunem abrogarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.
106/2003 întrucât acestea, prin
referire exclusivă la o societate,
contravin principiului libertăţii
desfăşurării de licitaţii de către
orice societate autorizată sau
avizată în acest sens.

b) Eliminarea acestor prevederi
crează un vid de legislaţie.
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