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  La lucrările Comisiei au participat  27  deputaţi,  absent  1. 
  Lucrările Comisiei sunt conduse de domnul Iuliu Vida, 
preşedintele Comisiei, care prezintă spre aprobare următoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 69/1997 privind funcţionarea burselor de mărfuri. 
  Ordinea de zi este acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Au participat ca invitaţi: 
  - domnul Valentin Ionescu - Ministrul Privatizării 
  - domnul Nicolae Turcu - Director general în cadrul Consiliului 
Legislativ. 
  Şedinţa a fost consacrată discuţiilor şi dezbaterilor generale 
legate de proiectul legii, urmând ca la epuizarea acestora să se treacă la 
discutarea pe articole, în şedinţă comună cu Comisia pentru industrii şi 
servicii. 
  Domnul Valentin Ionescu, Ministrul Privatizării, a prezentat 
considerentele care au stat la baza emiterii Ordonanţei Guvernului nr. 
69/1997 privind funcţionarea burselor de mărfuri, la redactarea căreia s-au 
luat ca sistem de referinţă Legea franceză din 1885 actualizată, Legea 
burselor din SUA din 1936 actualizată, Legea românească din 1881 şi 
1929, subliniind că s-a ţinut cont de evoluţia burselor de mărfuri, a 
tranzacţiilor pe tipuri de mărfuri prin contracte la termen de tip futures sau 
tranzacţii la disponibil. 
  Ordonanţa ţine cont de bursele care funcţionează deja, textul 
acesteia urmărind înfiinţarea şi funcţionarea unei autorităţi de 
reglementare, de autorizare a brokerilor, a regulilor de bursă., chiar dacă 
bursele sunt organisme cu putere de autoreglementare, este necesară 
autorizarea acestora de către autoritatea publică. 
  O secţiune a Ordonanţei nr. 69/1997 reglementează şi statutul 
brokerilor, precum şi modul de funcţionare a casei de compensaţie. 
  Preşedintele Comisiei, domnul Iuliu Vida, a prezentat Comisiei 
scrisoarea Uniunii Asociaţiei Burselor care propune îmbunătăţirea 
Ordonanţei sub aspect tehnic. 
  Directorul General al Consiliului Legislativ, domnul Turcu 
Nicolae a prezentat punctul de vedere al Consiliului Legislativ care a 



examinat Ordonanţa din punct de vedere tehnic, unicitate şi uniformitate 
legislativă, dând aviz favorabil Ordonanţei. 
  Au fost puse o serie de întrebări legate de: 
  - existenţa duplicitară a burselor de mărfuri şi a burselor de 
valori; 
  - tendinţa de unificare a celor două burse; 
  - dacă această legislaţie prefigurează direcţia pe care trebuie să 
meargă România. 
  Cei doi invitaţi au răspuns întrebărilor formulate menţionând că 
sistemul de bursă propus în Ordonanţă a avut ca bază analiza structurii 
burselor din Europa, unde nu există uniformitate de reglementare, 
exemplificând situaţia Franţei unde există 3 sisteme de reglementare, a 
Germaniei şi Belgiei unde nu există tradiţie şi unde de fapt bursele de 
mărfuri reflectă stadiul economiei lor. 
  Au urmat discuţii şi comentarii pe marginea Ordonanţei. 
  Domnul deputat Radu Cojocaru a menţionat că discuţiile pe 
marginea Ordonanţei nu trebuie luate de la “zero” întrucât în mai multe 
şedinţe ale Comisiei au fost purtate discuţii generale, existând o înţelegere 
acumulată în acest sens. Problema de fond a Ordonanţei este autoritatea  de 
reglementare, exemplificând experienţa cu CNVM care nici până în 
prezent nu are sediu şi personal suficient, întrebând cum se va putea pune 
în funcţiune o nouă autoritate, care necesită oameni, sediu, etc. 
Reaminteşte că la ultima şedinţă privitoare la această temă opinia a fost să 
se susţină o singură instituţie de reglementare a burselor ceea ce necesită 
modificarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi burselede 
valori. 
  Domnul Ministru Valentin Ionescu a precizat că Legea nr. 
52/1994 nu poate fi modificată, fiind o lege organică, iar CNVM nu poate 
prelua şi problematica burselor de mărfuri din lipsă de personal cu 
experienţă de operare pe piaţă. 
  Domnul deputat Alexandru Albu a făcut o referire la cele 12 
burse de mărfuri care funcţionează în afara cadrului legal, doar două din 
ele fiind societăţi pe acţiuni. Sub acest aspect Legea privind funcţionarea 
burselor de mărfuri completează legislaţia în domeniul burselor şi propune 
reconsiderarea Legii nr. 52/1994, apreciind că CNVM funcţionează cu un 
plus de calificări faţă de instituţiile similare din Europa de Vest iar lipsa de 
personal evocată de domnul deputat Radu Cojocaru se datorează Comisiei 
noastre care nu a reînnoit la timp mandatul pentru membrii CNVM, din 
lipsă de propuneri de la grupurile parlamentare. Domnia sa consideră că 
proiectul de lege poate fi dezbătut pe articole. 



  Domnul deputat Gheorghe Ionescu propune să se modifice 
Legea nr. 52/1994, pentru eliminarea imperfecţiunilor şi a inadvertenţelor 
între articole. 
  Domnul deputat Rânja Traian întreabă dacă s-a făcut ceva pe 
linia autorităţii de reglementare, având în vedere faptul că Ordonanţa a 
apărut de opt luni, întrebare la care domnul Ministru a precizat că nu, 
deoarece nu s-au făcut demersurile necesare. 
  Lucrările Comisiei s-au încheiat urmând a fi reluate într-o 
şedinţă următoare având aceiaşi invitaţi şi pe preşedintele CNVM. 
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