
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 

privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin 

cumpărarea de titluri de stat 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. I. – Ordonanţa Guvernului nr. 66/1997 privind regimul 

investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de 

stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 

18 octombrie 2005, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 1, literele b) şi d) vor avea următorul cuprins: 

„b) investiţie de portofoliu – dobândirea de titluri de stat de pe 

pieţele organizate ale titlurilor de stat de către o persoană fizică sau 

juridică nerezidentă, prin dealerii primari şi intermediarii pieţei 

secundare a titlurilor de stat; 
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d) participanţi pe piaţa primară a titlurilor de stat în calitate de 

dealeri primari – instituţii de credit care sunt autorizate de Banca 

Naţională a României, societăţi de servicii de investiţii financiare, care 

sunt autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, echivalentul 

instituţiilor anterior menţionate, autorizate în statele membre ale Uniunii 

Europene şi/sau în celelalte state aparţinând Spaţiului Economic 

European.” 

 

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. – (1) Investitorii nerezidenţi pot achiziţiona titluri de 

stat de pe piaţa primară prin dealerii primari, în conformitate cu 

reglementările în vigoare privind tranzacţiile cu titluri de stat. 

(2) Tranzacţionarea titlurilor de stat pe piaţa secundară poate fi 

efectuată de persoanele nerezidente, prin intermediarii pieţei secundare a 

titlurilor de stat, în conformitate cu reglementările în vigoare.” 

 

3. Articolul 3 se abrogă. 

 

Art. II. – Ordonanţa Guvernului nr. 66/1997 privind regimul 

investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de 

stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 

18 octombrie 2005, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va 

republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o 

nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 13 februarie 2006, cu respectarea prevederilor articolului 76 

alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Adrian  Năstase 


