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Sinteza lucrărilor comisiei 
din zilele de 15 şi 16 aprilie 2003

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea :
Marţi, 15 aprilie 2003
1. Informare asupra activităţii desfăşurate de Bursa de Valori Bucureşti.
2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Miercuri, 16 aprilie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2003 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat
public-privat.

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi, 15 aprilie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu

Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.
A fost invitat şi a participat la lucrările comisiei, din partea Bursei de Valori

Bucureşti: domnul Stere Farmache – director general.
La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă informarea asupra activităţii

desfăşurate de Bursa de Valori Bucureşti.
Reprezentantul Bursei de Valori Bucureşti a făcut o prezentare generală a

instituţiei, arătând rolul şi importanţa bursei şi subliniind obiectivele bursei, în final
exemplificând factorii care pot influenţa performanţele acestei instituţii.

Reprezentantul Bursei de Valori Bucureşti a spus că în anul 1997 a avut loc
lansarea principalului indice al pieţei bursiere, indicele BET, iar în anul 1998 a urmat
lansarea indicelui general al pieţei bursiere, BET-C. In anul 2001 a avut loc listarea la
cota bursei a primelor serii de obligaţiuni municipale emise în România, pentru prima
dată după al II-lea Război Mondial. 

Reprezentantul Bursei de Valori Bucureşti a precizat că anul 2002 a reprezentat
pentru bursă cel mai bun an din întreaga existenţă, cei trei indici calculaţi de bursă
atingând în această perioadă niveluri maxime istorice. De asemenea, reprezentantul
Bursei de Valori Bucureşti a enumerat şi principalele obiective ale bursei.

Domnii deputaţi au dorit să ştie  dacă există în prezent cerinţe noi ce trebuie
introduse în cadrul legislaţiei din domeniu, în contextul armonizării acesteia cu
prevederile Uniunii Europene.

Reprezentantul Bursei de Valori Bucureşti a spus că există o serie de
amendamente pe care instituţia doreşte să le prezinte membrilor comisiei în vederea
reglementării unor aspecte ce au apărut în momentul punerii în practică a OUG nr.
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28/2002 şi respectiv, OUG nr. 122/2002, care au fost aprobate chiar în cadrul Comisiei
pentru politică economică, reformă şi privatizare.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD :
Gheorghe Romeo Leonard Cazan,  Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola Puwak.

Miercuri, 16 aprilie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu

Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea Ministerului

Finanţelor Publice: doamna Elena Ianda– director general adjunct, din partea
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei: doamna Eugenia
Popescu - director general, domnul Emil Ungureanu - director general şi domnul Dan
Banciu - consilier.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 15/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.

Reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a
prezentat proiectul de lege arătând necesitatea aprobării acestuia. De asemenea,
reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a precizat
faptul că, ministerul s-a confruntat cu o serie de neconcordanţe şi neclarităţi de natură
procedurală în momentul aplicării în practică a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002
privind contractele de parteneriat public-privat, impunându-se astfel emiterea de către
guvern a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2003, prin care se completează
cadrul legislativ actual cu reglementarea transferului dreptului de administrare asupra
instalaţiilor, clădirilor şi a dotărilor aferente proiectului de parteneriat public-privat,
nefinalizate, precum şi a celor finalizate.

Domnii deputaţi au dorit să ştie dacă ordonanţa şi-a făcut deja efectele.
Reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a

spus că ordonanţa nu şi-a făcut efectele, iar prin noul act normativ se doreşte lămurirea
unor aspecte ce urmează a fi luate în discuţie în cadrul negocierilor asupra contractelor
de parteneriat public-privat ce vor fi încheiate.

Cu 27 voturi pentru şi o abţinere proiectul de lege a fost avizat, în forma
prezentată.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD :
Gheorghe Romeo Leonard Cazan,  Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola Puwak.

  PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu                                   

                      SECRETAR,                                                
                          Iuliu Vida                                  

Expert parlamentar,
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