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Sinteza lucrărilor comisiei 
din zilele de 14 şi 15 mai 2003

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea :
Miercuri, 14 mai 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor
pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române S.A.

2. Dezbaterea raportului de activitate a CNVM pe anul 2002, a raportului de audit
asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 şi execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2002. 

3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Joi, 15 mai 2003
1. Continuarea dezbaterii raportului de activitate a CNVM pe anul 2002 şi a raportului

de audit asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002.  
2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Miercuri, 14 mai 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 Autorităţii pentru

Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului: domnul Claudiu Seucan – secretar de stat,
din partea Băncii Naţionale a României: domnul Nicolae Cinteză – director, din partea
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare: doamna Gabriela Anghelache - preşedinte, doamna
Irina Popovici - vicepreşedinte, doamna Ileana Agalopol - comisar, domnul Victor Eros -
comisar, domnul Octavian Merce - comisar şi domnul Paul Gabriel Miclăuş - comisar.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale
Române S.A.

Reprezentantul Băncii Naţionale a României a făcut o prezentare generală precizând
că angajamentele asumate de Guvernul României faţă de organismele internaţionale, în
special cu FMI şi cu Banca Mondială, impun respectarea termenelor şi a procedurii convenite
pentru privatizarea băncii, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de pe piaţa bancară din
România. Astfel, în condiţiile nefavorabile existente pe piaţa mondială este foarte greu de
privatizat o bancă de o asemenea importanţă precum BCR, singura soluţie fiind amânarea
pentru anul 2006 a privatizării băncii.

Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) dacă în anul 2006 banca îşi va pierde din
atractivitatea pe care o deţine în prezent, devenind mai greu de privatizat; 2) dacă mai există
litigii moştenite de la fostul BANCOREX şi dacă volumul proceselor aflate pe rol au scăzut
credibilitatea băncii, pe plan mondial ; 3) de ce trebuie vândut pachetul de acţiuni de 25%, în
condiţiile în care BCR fiind o bancă importantă, asigură, la ora actuală, echilibrul pe piaţa
financiară din România; 4) care au fost rezultatele băncii în anul 2002.
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Reprezentantul Băncii Naţionale a României a spus că până în 2006 se va căuta un
investitor strategic, iar în momentul de faţă, în vederea sporirii credibilităţii băncii pe plan
mondial se impune vânzarea unui pachet de 25% din acţiuni unor instituţii cu renume: BERD
şi Corporaţia Financiară Internaţională (IFC).

Reprezentantul Băncii Naţionale a României a spus, în ceea ce priveşte problema
litigiilor, această există datorită moştenirii de la fostul BANCOREX, în prezent banca
trebuind să plătească daune de 35 milioane de dolari în urma proceselor pierdute. De
asemenea, acest lucru a determinat scăderea credibilităţii băncii pe plan mondial.

Reprezentantul Băncii Naţionale a României a spus că este necesară creşterea
credibilităţii băncii pe plan mondial, acest lucru realizându-se  prin atragerea celor două
instituţii de prestigiu: BERD şi IFC care să preia un pachet de 25% din acţiunile băncii,
fiecăreia dintre aceste instituţii revenindu-i un procent de 12,5% din pachetul de acţiuni. De
asemenea, prin preluarea pachetului de acţiuni de 25%, cele două instituţii ne ajută practic să
îndeplinim angajamentele pe care guvernul şi le-a asumat  atunci când a semnat acordul cu
FMI şi Banca Mondială.

In ceea ce priveşte rezultatul băncii la sfărşitul anului 2002, reprezentantul Băncii
Naţionale a României a spus că s-a înregistrat un profit de 115 milioane de dolari.

Cu 24 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă a fost aprobat proiectul de lege, în forma
prezentată.

La punctul doi al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea raportului de activitate a
CNVM pe anul 2002, a raportului de audit asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2002 şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002.

Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a prezentat raportul de
activitate pe anul 2002 al instituţiei, subliniind faptul că 2002 reprezintă un an de referinţă
pentru piaţa de capital românească, în acest an aprobându-se  şi noul pachet legislativ pentru
piaţa de capital  iar pentru prima dată de la creare, indicatorii pieţei au cunoscut o evoluţie
ascendentă. De asemenea, reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că
evoluţie favorabilă s-a înregistrat la Bursa de Valori Bucureşti, pe piaţa Rasdaq cât şi în
privinţa fondurilor deschise de investiţii. 

Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că Bursa de Valori
Bucureşti a avut în anul 2002 una din cele mai performante perioade din istoria sa, cel mai
bun argument în susţinerea acestei afirmaţii fiind faptul că toţi cei trei indici calculaţi de BVB
au atins în această perioadă niveluri maxime istorice. 

Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a afirmat că supravegherea
activităţii de tranzacţionare desfăşurată la BVB şi RASDAQ se efectuează atât în timp real,
prin programe speciale de supraveghere care permit vizualizarea tranzacţiilor, cât şi prin
analiza rapoartelor care se întocmesc după terminarea şedinţelor de tranzacţionare. 

De asemenea, reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a menţionat
faptul că transpunerea acquis-ului comunitar se va realiza pe două niveluri: legislaţia cadru,
care preia principiile şi elementele esenţiale ale acquis-ului şi, respectiv, legislaţia secundară,
care asigură transpunerea detaliată a cerinţelor directivelor.

Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că în prezent se
lucrează de către instituţie pentru realizarea unei legi consolidate cu privire la piaţa de capital,
în conformitate cu directivele Uniunii Europene, urmărindu-se şi crearea unui depozitar
central care să asigure finalitatea plăţilor, care în acest moment se face segmentat.

Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) dacă, pe viitor, CNVM va prelua şi reglementa
fondurile de pensii private; 2) ce intenţionează instituţia să întreprindă pe viitor cu privire la
dezvoltarea pieţei de capital; 3) care este  nivelul practicat de Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare pentru diferite categorii de venituri şi care este valoarea salariului mediu al
salariaţilor instituţiei; 4) care este poziţia oficială a instituţiei faţă de comportamentul
persoanelor sau instituţiilor de natură a influenţa în mod negativ preţul de pe piaţa de capital;
5) de ce Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare nu a intervenit pe piaţă, pentru a stopa
scăderea valorii acţiunilor SIF-urilor, prin suspendarea de la tranzacţionare a acţiunilor
deţinute de SIF-uri; 6) care este situaţia SIF Moldova.
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Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că în ceea ce priveşte
fondurile de pensii private, deocamdată instituţia evaluează posibilitatea de a reglementa acest
sector, având în vedere experienţa pe care o are în domeniul fondurilor mutuale.

Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că pe viitor se doreşte
dezvoltarea pieţei de capital prin intermediul unor noi produse cum ar fi: obligaţiunile
municipale, titlurile de stat, obligaţiunile corporative, obligaţiunile ipotecare. Deja aceste
produse au fost introduse pe piaţă, în afara titlurilor de stat la care se aşteaptă susţinerea
Ministerului Finanţelor Publice, care deocamdată nu este de acord cu tranzacţionarea lor pe
piaţa de capital. Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că în ceea ce
priveşte alte tipuri de produse: tranzacţiile cu drepturi de atribuire, operaţii în marjă,
instrumente financiare derivate (pentru bursa de valori) se aşteaptă semnalul pieţei, putând fi
lansate numai în momentul în care piaţa va fi pregătită pentru a le accepta.

Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că nivelul cotelor ce se
aplică, de exemplu, la oferta publică de cumpărare s-a redus de la 1,5 la 0,75, legislaţia fiind
permisivă, în funcţie de realizări stabilindu-se şi cuantumul acestor cote, iar în ceea ce
priveşte valoarea salariului mediu al salariaţilor instituţiei, aceasta se ridică la 20 milioane lei.

In ceea ce priveşte comportamentul unor persoane de natură să aducă atingere
imaginii pieţei de capital, reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că în
prezent instituţia nu are pârghiile necesare să intervină pentru a stopa acest fenomen, însă prin
noua legislaţie consolidată în domeniu la care se lucrează, va fi prevăzută posibilitatea
sancţionării, în baza legii, a persoanelor care se vor face vinovate pe viitor de comportamente
neadecvate, care nu se bazează pe fapte reale, de natură a influenţa negativ piaţa de capital.

In continuare, reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a exprimat
poziţia oficială a instituţiei în legătură cu declaraţia preşedintelui Curţii de Conturi, apărută în
mass-media, că ar există unele probleme la SIF-uri ce trebuiesc verificate. Având în vedere
caracterul istoric pe care l-a avut acest control al Curţii de Conturi, reprezentanta Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că nu trebuia făcută declaraţia în mass-media,
deoarece aceasta a declanşat o adevărată panică pe piaţă, influenţând în mod negativ
comportamentul investitorilor de pe piaţă şi astfel, ducând la scăderea drastică a valorii
acţiunilor deţinute de SIF-uri.

In ceea ce priveşte situaţia SIF-urilor, reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare a afirmat că în condiţiile de criză apărute pe piaţă datorită afirmaţiilor făcute de
unele persoane, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare nu a putut interveni prin pârghia pe
care o avea la dispoziţie prin lege, şi anume suspendarea de la tranzacţionare a acţiunilor
deţinute de SIF-uri. Dimpotrivă, s-a convenit şi cu preşedinţii SIF-urilor că, o astfel de
acţiune ar duce la o creştere a panicii investitorilor în legătură cu situaţia SIF-urilor, care ar fi
avut ca rezultat scăderea în continuare a valorii acţiunilor SIF-urilor pe piaţă şi nicidecum
stoparea acestui fenomen.

Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că  în ceea ce priveşte
SIF Moldova, există o problemă la această societate de investiţii financiare, în legătură cu
biletele la ordin, situaţie care nu poate fi rezolvată decât în justiţie.

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

Joi, 15 mai 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi

de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea Comisiei Naţionale a

Valorilor Mobiliare: doamna Gabriela Anghelache - preşedinte, doamna Irina Popovici -
vicepreşedinte, doamna Ileana Agalopol - comisar, domnul Victor Eros - comisar, domnul
Octavian Merce - comisar şi domnul Paul Gabriel Miclăuş - comisar.

La primul punct al ordinei de zi s-au continuat dezbaterile asupra raportului de
activitate a CNVM pe anul 2002 şi a raportului de audit asupra execuţiei bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2002.  
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Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a precizat că instituţia este
autoritate administrativă autonomă, finanţată integral din venituri extrabugetare, conform art.
13 din Legea nr. 514/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare. 

Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a precizat că gradul de
realizare a veniturilor totale prevăzute pentru perioada 01.01-31.12.2002 a fost de 154% iar
nerealizări s-au înregistrază la două surse de venit. Astfel, veniturile din emisiunile de valori
mobiliare prin ofertă publică au reprezentat jumătate din suma previzionată, datorită faptului
că emitenţii de valori mobiliare utilizează încă, în măsură insuficientă, piaţa de capital ca
sursă de finanţare. Astfel, ofertele de vânzare pentru noi emisiuni de acţiuni şi obligaţiuni au
fost reduse iar veniturile din plasament privat sunt nesemnificative, deoarece la această
modalitate de distribuire a valorilor nou emise şi, respectiv, de vânzare pe piaţa secundară a
valorilor mobiliare s-a renunţat prin noua legislaţie.

Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a afirmat că începând cu luna
aprilie 2002, instituţia nu mai reţine 25% din amenzile aplicate, acestea revenind în totalitate
bugetului de stat,  conform  art.2 din OUG nr.30/24.04.2002, aprobată  prin Legea
nr.315/05.06.2002, motiv pentru care nu s-a realizat indicatorul “alte venituri”la nivelul
prevederilor.  

În ceea ce priveşte cheltuielile totale, reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare a spus că ele s-au realizat în procent de 64%, pentru fiecare dintre indicatori
realizându-se economii faţă de nivelul prevederilor iar disponibilităţile băneşti au înregistrat o
creştere cu 123% faţă de nivelul înregistrat la sfârşitul anului 2001.

Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că întreaga activitate a
instituţiei se  desfăşuară în anul 2003 sub semnul cerinţelor potrivit cărora o piaţă de capital
mai bine reglementată, o informare corectă, completă şi operativă a publicului investitor cu
privire la evenimentele importante, o supraveghere atentă şi în timp real, precum şi un control
mai eficient sunt de natură să ofere investitorilor autohtoni şi străini garanţia unui plasament
sigur şi atractiv.

In unanimitate a fost aprobat raportul de activitate a CNVM pe anul 2002.
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,
                                                                                                    Alina Cristina Hodivoianu
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