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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

 
            

 
 
 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind pieţele de instrumente financiare 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, 
cu proiectul de Lege privind pieţele de instrumente financiare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din data de 23 aprilie 2018.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 
pentru politică economică, reformă și privatizare și avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ.  

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare crearea 
cadrului legal privind pieţele de instrumente financiare din România, prin asigurarea 
transpunerii integrale a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare 
a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61/UE, a Directivei 200I/24/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea şi 
lichidarea instituţiilor de credit, precum şi a art.2 alin.(4) par.l din Directiva delegată 
(UE) 2017/593 a Comisiei din 7 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte protejarea 
instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de 
guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, 
comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 08 mai 2018. 

Bucureşti,  08.05.2018     
Nr. 4c-2/358 
PLx. 253/2018 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 
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La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 23 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice, ai Autorității de Supraveghere 
Financiară, ai Asociației Române a Băncilor și ai Băncii Naționale a României. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind pieţele de 
instrumente financiare, cu amendamente admise prezentate în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
Marius-Constantin BUDĂI 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
 

                                                                                                                        
                       

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Șef cabinet 
Alexandra Nistor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă 
Amendamente admise 

 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1.  Titlul legii: 

LEGE 
privind piețele de instrumente financiare 

Nemodificat  

2.  ................................................................................ 
Art.3.- alin.(1) 
.................................................................................. 
2. activ suport - un instrument financiar, un indice 
bursier sau valutar, o rată a dobânzii, o marfă, 
coșuri ori combinații formate din aceste 
instrumente sau valori, precum și orice alt activ, 
instrument, unitate de măsură sau indicator al cărui 
randament, valoare sau mărime stă la baza valorii 
unui instrument financiar derivat; 
.................................................................................. 

.................................................................................. 
Art.3.- alin.(1) 
.................................................................................. 
2. activ suport – un instrument financiar, un indice 
bursier sau curs valutar, o rată a dobânzii, o marfă, 
coșuri ori combinații formate din aceste 
instrumente sau valori, precum și orice alt activ, 
unitate de măsură sau indicator al cărui randament, 
valoare sau mărime stă la baza valorii unui 
instrument financiar derivat; 
.................................................................................. 

Este utila o explicitare mai clara a 
activului suport „curs valutar” si 
eliminarea sintagmei „indice valutar” 

3.  Art.3.- alin.(1) 
.................................................................................. 
50. opțiune binară - formă de contract financiar 
prin care se plătește o sumă de bani fixă dacă 
opțiunea este exercitată sau expiră „în bani” sau 
nu se plătește nimic dacă opțiunea este 
exercitată sau expiră „în afara banilor” și care 
se înscrie în categoria instrumentelor financiare 
prevăzute la pct.4 al secțiunii C din anexa nr. 1; 
.................................................................................. 

Art. 3 – alin.(1) 
.................................................................................. 
50. opțiune binară - un instrument financiar 
derivat, indiferent dacă este sau nu tranzacționat 
pe un loc de tranzacționare, care îndeplinește 
următoarele condiții: 
 
a) plata unei sume de bani fixe depinde de faptul 
dacă unul sau mai multe evenimente specificate în 
raport cu prețul, nivelul sau valoarea activului 
suport au loc la sau înainte de data de expirare a 
instrumentului financiar derivat; și 

Înlocuirea definiției opțiunii binare 
prevăzute la art. 3 alin. (1) cu prevederile 
alin. (2) al art. 104.  
Alin. (2) al art. 104 a fost eliminat și au fost 
operate renumerotările corespunzătoare.  
Art. 104 a fost actualizat ținând cont de 
prevederile deciziei ESMA privind 
interzicerea distribuirii pentru investitorii de 
retail a anumitor instrumente financiare cu 
un grad mare de risc (opțiuni binare). Astfel, 
este oportună actualizarea definiției de la 
art. 3 cu luarea în considerare a deciziei  
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
b) trebuie decontat în fonduri bănești sau poate fi 
decontat în fonduri bănești la cererea uneia dintre 
părți, altfel decât în caz de încălcare a obligațiilor 
sau de alt incident care conduce la reziliere. 
.................................................................................... 

adoptate la nivel european (Comunicat 
ESMA nr. ESMA 71-98-128/27 martie 
2018). 

4.  Art.6.- 
.................................................................................. 
(5) Prevederile Titlurilor I - V, VIII și ale 
capitolelor II, IV, V, VI și VII din Titlul X nu se 
aplică depozitarilor centrali, cu excepția celor 
prevăzuți la art.73 din Regulamentul (UE) 
nr.909/2014. 

Art.6.- 
.................................................................................. 
(5) Prevederile Titlurilor I - V, VIII și ale 
capitolelor II, IV și V din Titlul X nu se aplică 
depozitarilor centrali, cu excepția celor prevăzuți la 
art.73 din Regulamentul (UE) nr.909/2014. 

Tehnică legislativă 

5.  Art.10.- 
(1) Prestarea de servicii de investiții și/sau 
desfășurarea activităților de investiții cu titlu 
profesional și prestarea serviciului auxiliar 
prevăzut la pct. 1 al secțiunii B din anexa nr. 1 se 
fac numai în baza și în limita autorizaţiei acordate 
în prealabil de A.S.F., în cazul S.S.I.F., respectiv 
de B.N.R., în cazul instituțiilor de credit. 
(2) Fiecare autorizaţie se notifică ESMA de către 
A.S.F. 
 
(3) B.N.R. solicită A.S.F. să verifice respectarea de 
către instituţia de credit a prevederilor prezentei 
legi aplicabile acesteia în următoarele situații: 
 
a) instituţia de credit solicită B.N.R. aprobarea de 
constituire și are înscrise în obiectul de activitate 
supus aprobării furnizarea de servicii de investiții 
și/sau desfășurarea de activități de investiții, cu alte 
instrumente decât cele prevăzute la art.2 alin.(3); 

Art.10.- 
(1)Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(2)Nemodificat 
 
 
(3) Nemodificat:  
 
 
 
a) instituţia de credit solicită B.N.R. aprobarea de 
constituire și are înscrise în obiectul de activitate 
supus aprobării furnizarea de servicii de 
investiții și/sau desfășurarea de activități de 
investiții, cu alte instrumente financiare decât cele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea textului, se propune înlocuirea 
termenului instrumente cu sintagma  instrumente 
financiare. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 
 
b) instituţia de credit supune aprobării B.N.R. 
modificarea obiectului de activitate, în vederea 
completării acestuia cu serviciile și activitățile de 
investiții, precum și cu serviciile auxiliare și/sau cu 
desfășurarea de activități de investiții, cu alte 
instrumente decât cele prevăzute la art.2 alin.(3). 
 
 
(4)A.S.F. acordă autorizația S.S.I.F. în 
conformitate cu prevederile prezentului titlu, 
precum şi în conformitate cu reglementările UE 
emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE.  
 
(5) S.S.I.F. funcţionează numai în baza autorizaţiei 
A.S.F. şi prestează cu titlu profesional, în limita 
autorizaţiei acordate, serviciile și activitățile de 
investiții prevăzute în secțiunea A a anexei nr. 1 și 
serviciile auxiliare prevăzute în secțiunea B a 
anexei nr.1. 

prevăzute de art. 2 alin. (3); 
 
b) instituţia de credit supune aprobării B.N.R. 
modificarea obiectului de activitate, în vederea 
completării acestuia cu serviciile și activitățile de 
investiții, precum și cu serviciile auxiliare și/sau cu 
desfășurarea de activități de investiții, cu alte 
instrumente financiare decât cele prevăzute de art. 
2 alin. (3). 
 
(4)Nemodificat 
 
 
 
 
(5)Nemodificat 

  
(6) Instituțiile de credit pot presta serviciile 
auxiliare prevăzute în secțiunea B a anexei nr.1 
numai împreună cu serviciile și activitățile de 
investiții prevăzute în secțiunea A a anexei nr.1. 
 
(7) A.S.F. emite reglementări privind categoriile de 
activități ce pot fi prestate de o S.S.I.F., altele decât 
cele prevăzute în secțiunile A și B ale anexei nr. 1, 
inclusiv cele ce pot fi desfășurate potrivit 

 
(6) Nemodificat 
 
 
 
 
(7) Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
dispoziţiilor art.776 din Legea nr.287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. 
 
(8) Activităţile prevăzute la alin.(7) care sunt 
supuse autorizării, aprobării sau avizării pot fi 
desfăşurate de S.S.I.F. numai după obţinerea 
acestora.  
 
(9) A.S.F. supraveghează S.S.I.F. și instituțiile de 
credit numai cu privire la obiectul de activitate ce 
intră în sfera sa de competență, astfel cum aceasta 
este prevăzută prin  Ordonanța de urgență a 
Guvernuluinr.93/2012, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
(10) Prin excepție de la dispozițiile alin.(1), A.S.F. 
poate autoriza orice operator de piață să 
administreze un SMT sau un SOT, cu condiția 
verificării în prealabil că respectivul operator 
respectă, în mod corespunzător, prevederile art.12-
16, art.17 alin.(1), art.19-28, art.34-56 și art.61-74. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(8) Nemodificat 
 
 
 
 
(9) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(10) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(11) Prin excepție de la dispozițiile alin. (6), 
instituțiile de credit înscrise în Registrul A.S.F. pot 
presta serviciul auxiliar prevăzut la pct. 1 din 
secțiunea B a anexei nr.1 fără a presta serviciile și 
activitățile de investiții prevăzute în secțiunea A a 
anexei nr.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform directivei, SSIF nu pot presta serviciile 
conexe fără activitățile principale. Având în vedere 
aceste aspecte, instituțiile de credit nu trebuie să 
beneficieze de un regim mai favorabil decât SSIF.   
Cu toate acestea, având în vedere specificul 
activității de custodie în cazul instituțiilor de credit, 
se poate permite prestarea activității de custodie, 
fără prestarea activităților principale. 

6.  Art.15.-  
(1)A.S.F. nu acordă autorizaţia înainte ca 

Art. 15 –  
(1)Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
societatea pentru care se solicită autorizarea să 
îndeplinească toate cerințele prevăzute de 
dispozițiile prezentei legi şi de reglementările 
emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, precum şi de 
prevederile reglementărilor Uniunii Europene 
emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE.  
 
(2)B.N.R. nu acordă unei instituții de credit 
autorizaţia pentru prestarea de servicii sau 
desfășurarea de activități de investiții decât ulterior 
confirmării de către A.S.F. a îndeplinirii de către 
instituția de credit respectivă a tuturor cerințelor 
prevăzute de dispozițiile prezentei legi şi de 
reglementările emise în aplicarea acesteia, precum 
şi de prevederile reglementărilor Uniunii Europene 
emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE. 
 
(3) B.N.R. informează de îndată A.S.F. cu privire 
la acordarea autorizației unei instituții de credit 
pentru prestarea de servicii și desfășurarea de 
activități de investiții.  
 
(4)S.S.I.F. furnizează toate informaţiile, inclusiv 
un plan de afaceri care prezintă, printre altele, 
tipurile de operaţiuni avute în vedere şi structura 
organizatorică, astfel încât A.S.F. să fie în măsură 
să se asigure că S.S.I.F. a luat toate măsurile 
necesare, în momentul autorizării iniţiale, pentru a 
respecta obligaţiile prevăzute de prezenta lege, de 
reglementările emise în aplicarea acesteia, precum 
şi de reglementările Uniunii Europene emise în 

 
 
 
 
 
 
 
(2)Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat  
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
aplicarea Directivei 2014/65/UE.  
 
(5)În vederea autorizării de către A.S.F., 
informaţiile şi documentele pe care trebuie să le 
transmită S.S.I.F. conform alin. (4) sunt prevăzute 
în regulamentele europene emise în aplicarea 
Directivei 2014/65/UE.  
 
(6)A.S.F. este în drept să nu acorde autorizaţia 
pentru prestarea de servicii de investiții sau 
desfășurarea de activități de investiții unei S.S.I.F. 
dacă, deşi cerinţele stipulate la alin. (5) sunt 
îndeplinite, se dovedeşte că nu se poate asigura o 
administrare sănătoasă şi prudentă a S.S.I.F. 

 
 
(5) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(6) Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
(7) Prevederile alin. (2) în privința confirmării 
de către A.S.F. se aplică doar în situația în care 
instituția de credit furnizează servicii de 
investiții și/sau desfășoară activități cu alte 
instrumente financiare decât cele prevăzute de 
art. 2 alin. (3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Având în vedere faptul că A.S.F. confirmă BNR 
îndeplinirea condițiilor  MiFID  II de către o 
instituție de credit care prestează servicii și 
activități de investiții numai în cazul în care 
respectiva instituție de credit prestează astfel de 
servicii cu instrumentele care intră în sfera de 
competență a A.S.F., pentru claritatea textului, 
considerăm utilă introducerea alin. (7) în forma 
prezentată în coloana alăturată. 

7.  .................................................................................. 
Art.18.-  
(1)În cazul în care o instituție de credit nu mai 
respectă condițiile impuse de prezenta lege pentru 
prestarea serviciilor și activităților de investiții, 
A.S.F. notifică de îndată B.N.R. cu privire la 
această situație. 
.................................................................................. 

.................................................................................. 
Art.18 –  
(1) În cazul în care o instituție de credit nu mai 
respectă condițiile impuse de prezenta lege pentru 
prestarea serviciilor și activităților de investiții cu 
instrumente financiare altele decât cele 
prevăzute de art. 2 alin. (3), A.S.F. notifică de 
îndată B.N.R. cu privire la această situație. 
.................................................................................. 

 
 
Având în vedere modificările propuse la art. 15, 
pentru corelare, s-a introdus completarea astfel 
încât să rezulte faptul că obligația A.S.F. se referă 
doar la instrumentele financiare care intră în sfera 
de competență a autorității conform prevederilor 
art. 2. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
8.  .................................................................................. 

Art.57.- Drepturile de proprietate, de sechestru 
sau de compensare asupra instrumentelor 
financiare sau a fondurilor unui client care permit 
unei părți terțe să dispună de instrumentele 
financiare sau de fondurile clientului pentru a 
recupera datorii care nu au legătură cu clientul sau 
cu furnizarea de servicii către client nu sunt 
permise, cu excepția cazului în care acest lucru este 
prevăzut în legislația aplicabilă din jurisdicția țării 
terțe în care sunt păstrate fondurile sau 
instrumentele financiare ale clienților. 
.................................................................................. 

.................................................................................. 
Art.57 - Drepturile de garanție, de retenție sau de 
compensare asupra instrumentelor financiare sau a 
fondurilor unui client care permit unei părți terțe să 
dispună de instrumentele financiare sau de 
fondurile clientului pentru a recupera datorii care 
nu au legătură cu clientul sau cu furnizarea de 
servicii către client nu sunt permise, cu excepția 
cazului în care acest lucru este prevăzut în 
legislația aplicabilă din jurisdicția țării terțe în care 
sunt păstrate fondurile sau instrumentele financiare 
ale clienților. 
.................................................................................. 

 
Art. 57 reprezintă preluarea prevederilor art. 2 alin. 
(4) din Directiva delegată 593/2017. Din analiza 
variantei în limba engleză a acesteia, precum și a 
prevederilor Regulamentului (UE) nr.  565/2017, a 
rezultat că terminologia potrivită este drepturile de 
garanție, respectiv de retenție  (“security interests, 
liens rights”). 

9.  Art.91.- 
................................................................................ 
(4) S.S.I.F. nu primește nicio remunerație, 
reducere sau beneficiu nepecuniar pentru a 
direcționa ordinele clienților către un anumit loc de 
tranzacționare sau loc de executare care ar încălca 
dispozițiile privind conflictele de interese sau 
stimulentele prevăzute la alin.(1)-(3), art.41 și 
art.51-54. 

Art.91.- 
 
(4) S.S.I.F. nu primește nicio remunerație, 
reducere sau beneficiu nepecuniar pentru a direcționa 
ordinele clienților către un anumit loc de 
tranzacționare sau loc de executare care ar încălca 
dispozițiile privind conflictele de interese sau 
stimulentele prevăzute la alin.(1)-(3), art.51 și 78-86. 

Tehnică legislativă 

10.  .................................................................................. 
Art.101.- 
................................................................................. 
(3)În vederea înscrierii în Registrul A.S.F., în 
cazul în care S.S.I.F. are sucursale sau alte sedii 
secundare, aceasta va notifica A.S.F. cu privire 
la sediul la care își desfășoară activitatea 
respectivul agent delegat. 
.................................................................................. 

................................................................................... 
Art.101-   
.................................................................................. 
(3) În vederea înscrierii în Registrul A.S.F., S.S.I.F. 
va notifica A.S.F. sediul de la care își va desfășura 
activitatea respectivul agent delegat. 
................................................................................... 
 

 
 
Reformularea textului pentru a se înțelege 
responsabilitatea S.S.I.F. de a notifica sediul 
principal de la care agentul delegat își poate presta 
activitatea. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
11.  .................................................................................. 

Art.104.- 
(1) Este interzis marketingul, vânzarea sau 
distribuirea în România, cu titlu profesional, către 
unul sau mai mulți clienți de retail sau 
consumatori, a instrumentelor financiare derivate 
de tipul opțiunilor binare. 
 
(2)Prin opțiune binară se înțelege un instrument 
financiar derivat, indiferent dacă este sau nu 
tranzacționat pe un loc de tranzacționare, care 
îndeplinește următoarele condiții: 
 
a)plata unei sume de bani fixe depinde de faptul 
dacă unul sau mai multe evenimente specificate în 
raport cu prețul, nivelul sau valoarea activului 
suport au loc la sau înainte de data de expirare a 
instrumentului financiar derivat; și 
 
b)trebuie decontat în fonduri bănești sau poate fi 
decontat în fonduri bănești la cererea uneia dintre 
părți, altfel decât în caz de încălcare a obligațiilor 
sau de alt incident care conduce la reziliere. 
 
(3)Este interzis marketingul, vânzarea sau 
distribuirea în România, cu titlu profesional, către 
unul sau mai mulți clienți de retail sau 
consumatori, a oricăror instrumente financiare 
derivate tranzacționate prin intermediul unei 
platforme electronice de tranzacționare, în cazul în 
care aceste instrumente au o scadență de maximum 

.................................................................................. 
Art.104-  
(1)Nemodificat 
 
 
 
 
 
(2)Se elimină 
 
 
 
 
a)Se elimină 
 
 
 
 
 
b)Se elimină 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederile alin. (2) au fost preluate întocmai la 
art. 3 alin. (1) pct. 50, ca definiție a opțiunii binare. 
Au fost operate renumerotările corespunzătoare. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
48 de ore și implică, direct sau indirect, un efect de 
levier stabilit în funcție de activul suport la un 
nivel peste cel maxim prevăzut în reglementările 
secundare emise de A.S.F.  
 
(4)Efectul de levier prevăzut la alin.(3) reprezintă 
orice procedură care permite creșterea expunerii 
clientului de retail sau a consumatorului peste 
suma pe care acesta a alocat-o respectivei 
tranzacții. 
 
(5)Este interzis marketingul, vânzarea sau 
distribuirea în România, cu titlu profesional, către 
unul sau mai mulți clienți de retail sau 
consumatori, de instrumente financiare derivate 
tranzacționate prin intermediul unei platforme 
electronice de tranzacționare, prin una sau mai 
multe dintre următoarele modalități: 
 
a) acordarea de recompense de orice fel pentru 
clienții existenți care aduc noi clienți sau potențiali 
clienți sau care recomandă altor persoane 
instrumentele financiare derivate oferite sau 
serviciile prestate în legătură cu aceste instrumente; 
 
b) acordarea de cadouri sau bonusuri unui client, 
cu excepția cazului în care clientul poate obține 
valoarea acestora în numerar, ori acordarea de 
sume de bani unui client, fără a fi nevoie să 
îndeplinească vreo condiție sau acordarea oricărui 
alt avantaj, în cazul în care acordarea efectivă a 

 
 
 
  
 
(3) Efectul de levier prevăzut la alin (2) reprezintă 
orice procedură care permite creșterea expunerii 
clientului de retail sau a consumatorului peste 
suma pe care acesta a alocat-o respectivei 
tranzacții. 
 
 (4) Nemodificat: 
 
 
 
 
 
 
 
a) Nemodificat; 
 
 
 
 
 
b) Nemodificat; 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
acestuia depinde de executarea tranzacțiilor cu 
instrumente financiare derivate care au fost 
distribuite; 
 
c) folosirea furnizorilor externi de servicii de tip 
call center în vederea contactării clienților sau 
potențialilor clienți; 
 
d) folosirea oricărui software proiectat, dezvoltat 
sau vândut de către furnizori a căror remunerație 
este determinată, în mod direct sau indirect, în 
totalitate sau parțial, de sumele obținute de 
entitatea în cauză, rezultate în urma pierderilor 
suferite de clienți, în cursul distribuirii produselor 
în cauză sau al prestării serviciilor în legătură cu 
acestea; 
e) acordarea către oricare parte terță, implicată în 
mod direct sau indirect în distribuire, a unei 
remunerații stabilite direct sau indirect, în totalitate 
sau parțial, în funcție de sumele obținute de 
entitatea în cauză, câștigate de aceasta sau pierdute 
de clienți în cursul distribuirii produselor 
respective sau a prestării serviciilor în legătură cu 
acestea; 
 
f) asigurarea fondurilor necesare executării 
tranzacțiilor prin debitarea automată a unui card de 
credit; 
 
g) angajarea în operațiuni de vânzare prin metoda 
„din ușă în ușă”, reprezentând operațiuni de 

 
 
 
 
c) Nemodificat; 
 
 
 
d) Nemodificat; 
 
 
 
 
 
 
 
e) Nemodificat; 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Nemodificat; 
 
 
 
g) Nemodificat.  
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
vânzare care nu se desfășoară la sediile S.S.I.F.  
 
(6)Marketingul, vânzarea sau distribuirea în 
România, cu titlu profesional, către unul sau mai 
mulți clienți de retail sau consumatori, a 
instrumentelor financiare derivate de tipul 
contractelor financiare pentru diferență (CFD) se 
limitează la circumstanțele în care sunt îndeplinite 
toate condițiile următoare: 
 
a)distribuitorul/vânzătorul CFD: 
 
(i) solicită clientului de retail sau consumatorului 
să plătească cel puțin marja inițială pentru protecție 
(initial margin protection); 
 
(ii) acordă clientului de retail sau consumatorului 
posibilitatea de închidere în marja de protecție 
(margin close-out protection); 
 
(iii) acordă clientului de retail sau consumatorului 
clauza privind balanța negativă pentru protecție 
(negative balance protection); 
b)distribuitorul/vânzătorul CFD și orice altă 
persoană implicată în marketingul, vânzarea sau 
distribuirea CFD: 
 
(i) nu acordă clientului de retail sau 
consumatorului o plată, un beneficiu monetar sau 
un beneficiu nemonetar în relația cu marketingul, 
vânzarea sau distribuirea unui CFD, altul decât 

 
 
(5) Nemodificat: 
 
 
 
 
 
 
 
a) Nemodificat: 
 
(i) Nemodificat; 
 
 
 
(ii) Nemodificat; 
 
 
 
(iii) Nemodificat; 
 
 
b) Nemodificat: 
 
 
 
(i) Nemodificat; 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
profitul obținut de orice CFD oferit; 
 
(ii) nu transmite o comunicare sau nu publică 
informații accesibile unui client de retail sau unui 
consumator legate de marketingul, vânzarea sau 
distribuirea unui CFD decât dacă acestea includ un 
avertisment de risc având conținutul și forma 
conform reglementărilor A.S.F.   
 
(7)În sensul alin.(6), termenii și expresiile de mai 
jos au următoarele semnificații: 
 
a)CFD - un instrument financiar derivat, altul decât 
o opțiune, future, swap sau contract forward pe 
rate, indiferent dacă este sau nu tranzacționat pe un 
loc de tranzacționare, care îndeplinește următoarele 
condiții: 
 
(i) oferă deținătorului o poziție sau expunere lungă 
sau scurtă pe diferența dintre valoarea prețului, 
nivelului sau valorii unui activ suport la începutul 
și la sfârșitul contractului; și 
 
(ii) care trebuie decontat în fonduri bănești sau 
poate fi decontat în fonduri bănești la cererea uneia 
dintre părți, altfel decât în caz de încălcare a 
obligațiilor sau de alt incident care conduce la 
reziliere; 
 
b)beneficiu nemonetar - orice beneficiu nemonetar, 
altul decât, în măsura în care au legătură cu CFD, 

 
 
(ii) Nemodificat.   
 
 
 
 
 
 
(6) În sensul alin. (5), termenii și expresiile de mai 
jos au următoarele semnificații: 
 
a) Nemodificat: 
 
 
 
 
 
(i) Nemodificat 
 
 
 
 
(ii) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
b) Nemodificat; 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
informațiile și instrumentele de cercetare; 
 
c) marja inițială - orice plată necesară pentru a 
iniția un CFD, excluzând comisioanele și onorariile 
de tranzacționare; 
 
d) marja inițială pentru protecție (initial margin 
protection) - marja inițială determinată în funcție 
de activul suport în conformitate cu reglementările 
A.S.F.; 
 
e)închidere în marja de protecție (margin close-out 
protection) - închiderea unei poziții deschise pe un 
CFD pentru un client de retail sau consumator în 
condițiile cele mai favorabile clientului la 
momentul în care suma disponibilă dintre marja 
inițială și marja variabilă pentru respectivul CFD 
scade la mai puțin de jumătate din marja inițială 
pentru protecție pentru respectivul CFD ca rezultat 
al unei scăderi a valorii notionale a respectivului 
CFD; 
 
f)balanța negativă pentru protecție (negative 
balance protection) - suma maximă totală pe care o 
poate pierde un client de retail sau consumator 
pentru toate CFD-urile asociate unui cont de 
tranzacționare CFD deschis la un 
distribuitor/vânzător de CFD până la: 
 
(i) în ceea ce privește toate respectivele CFD-uri, 
sumele disponibile rămase în respectivul cont de 

 
 
c) Nemodificat; 
 
 
 
d) Nemodificat; 
 
 
 
 
e) închidere în marja de protecție (margin close-out 
protection) - închiderea unei poziții deschise pe un 
CFD pentru un client de retail sau consumator în 
condițiile cele mai favorabile clientului la 
momentul în care suma disponibilă dintre marja 
inițială și marja variabilă pentru respectivul CFD 
scade la mai puțin de jumătate din marja inițială 
pentru protecție pentru respectivul CFD ca rezultat 
al unei scăderi a valorii noționale a respectivului 
CFD; 
 
f) Nemodificat: 
 
 
 
 
 
 
(i) Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
tranzacționare din marja inițială și marja variabilă; 
și 
 
(ii) în ceea ce privește toate respectivele CFD-uri 
care sunt deschise, profiturile, iar în ceea ce 
privește toate respectivele CFD-uri care sunt 
închise, sumele disponibile rămase în respectivul 
cont de tranzacționare din profiturile realizate; 
 
g)marja variabilă - orice plată necesară pentru a 
tranzacționa un CFD, excluzând comisioanele și 
onorariile de tranzacționare. 
 
(8)Dispozițiile alin.(3) și (5) nu se aplică: 
 
a) instrumentelor financiare derivate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un 
SMT operat de către o firmă de investiții sau un 
operator de piață; 
 
b) instrumentelor financiare derivate ce constituie o 
formă de remunerare acordată în temeiul unui 
contract de muncă/contract de mandat. 
................................................................................ 

 
 
 
(ii) Nemodificat; 
 
 
 
 
 
g) Nemodificat. 
 
 
 
 (7) Dispozițiile alin. (2) și (4) nu se aplică: 
 
a) Nemodificat; 
 
 
 
 
b) Nemodificat. 
 
 
................................................................................ 

12.  .................................................................................. 
Art.109.-  
(1)Orice firmă de investiții autorizată și 
supravegheată de autoritățile competente ale unui 
alt stat membru în conformitate cu Directiva 
2014/65/UE și, în cazul instituțiilor de credit, în 
conformitate cu Directiva 2013/36/UE, poate 

.................................................................................. 
Art. 109 –  
(1) Nemodificat 
 
 
 
 

Completarea prevederilor cu dispoziții în ceea ce 
privește notificarea A.S.F. cu privire la firmele de 
investiții din state membre care prestează direct 
servicii pe teritoriul României. 
Aceste prevederi au fost transpuse la art. 110 din 
perspectiva S.S.I.F. care prestează direct servicii pe 
teritoriul altor state membre: 
Art. 110 – (1) Orice S.S.I.F. poate furniza liber 
servicii de investiții și/sau poate desfășura liber 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
furniza liber servicii de investiții și/sau poate 
desfășura liber activități de investiții, precum și 
servicii auxiliare pe teritoriul României, cu 
condiția ca aceste servicii și activități să fie incluse 
în autorizația sa. 
 
(2)Serviciile auxiliare pot fi furnizate doar 
împreună cu un serviciu de investiții și/sau o 
activitate de investiții.  
 
(3)Firmele de investiții și instituțiile de credit 
prevăzute la alin.(1) se înscriu în Registrul A.S.F.  
 
 
 
 
 
 
 
(4)A.S.F. nu impune firmelor de investiții sau 
instituțiilor de credit prevăzute la alin.(1) obligații 
suplimentare pentru aspectele reglementate de 
prezenta lege. 
 
(5)Firmele de investiții și instituțiile de credit 
prevăzute la alin.(1) și la art.113 alin.(1) îşi pot 
promova serviciile prin toate mijloacele de 
comunicare disponibile în România, cu respectarea 
regulilor de publicitate stabilite de A.S.F. 
............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat  
 
 
(3) Firmele de investiții și instituțiile de credit 
prevăzute la alin. (1) se înscriu în Registrul A.S.F., 
ulterior transmiterii către A.S.F. a unei 
notificări însoțite de informații similare celor 
prevăzute la art. 110 alin. (3) - (5) de către 
autoritatea competentă din statul membru de 
origine al firmei de investiții sau al instituției de 
credit.  
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
(5) Nemodificat 

............................................................................... 

 

activități de investiții, precum și servicii auxiliare 
pe teritoriul altor state membre.  
(2) Serviciile auxiliare pot fi furnizate de S.S.I.F. 
pe teritoriul unui stat membru doar împreună cu un 
serviciu de investiții și/sau o activitate de investiții.  
(3) Orice S.S.I.F. care intenționează să furnizeze 
servicii sau să desfășoare activități pe teritoriul 
unui alt stat membru pentru prima dată sau care 
dorește să modifice gama de servicii furnizate sau 
de activități desfășurate comunică A.S.F. 
următoarele informații: 
a) statul membru în care intenționează să opereze;  
b) un program de activitate care menționează, în 
special, serviciile și/sau activitățile de investiții, 
precum și serviciile auxiliare pe care intenționează 
să le furnizeze pe teritoriul respectivului stat 
membru și dacă intenționează să facă acest lucru 
prin intermediul unor agenți delegați stabiliți în 
România.  
(4) În cazul în care S.S.I.F. intenționează să 
utilizeze agenți delegați, aceasta comunică A.S.F. 
identitatea agenților delegați respectivi.  
(5) În cazul în care S.S.I.F. care intenționează să 
furnizeze servicii pe teritoriul altui stat membru 
dorește să utilizeze agenți delegați stabiliți în 
România, A.S.F. comunică autorității competente a 
statului membru gazdă desemnate ca punct de 
contact în conformitate cu art. 237 alin. (1) - (5), în 
termen de o lună de la primirea tuturor 
informațiilor, identitatea agenților delegați 
respectivi.  
(6) A.S.F. transmite autorității competente a 
statului membru gazdă desemnate ca punct de 
contact în conformitate cu art. 237 alin. (1) - (5), 
informațiile comunicate de S.S.I.F. în conformitate 
cu alin. (3) – (5), în termen de o lună de la primirea 
acestora.  
(7) S.S.I.F. poate să înceapă să furnizeze serviciile 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
și activitățile de investiții respective în statul 
membru gazdă după transmiterea de către A.S.F. a 
informațiilor către autoritatea competentă a statului 
membru gazdă, conform prevederilor alin. (6).  
(8) În cazul modificării uneia dintre informațiile 
comunicate în conformitate cu alin. (3) – (5), 
S.S.I.F. anunță în scris A.S.F. cu cel puțin o lună 
înainte de aplicarea modificării respective. 
(9) A.S.F. informează autoritatea competentă a 
statului membru gazdă în legătură cu modificarea 
prevăzută la alin. (8). 

13.  .................................................................................. 
Art.113.-  
(1)Serviciile și/sau activitățile de investiții, precum 
și serviciile auxiliare pot fi furnizate pe teritoriul 
României de către firme de investiții și instituții de 
credit din state membre prin dreptul de stabilire, fie 
prin înființarea unei sucursale, fie prin utilizarea 
unui agent delegat stabilit în România, în 
conformitate cu prevederile prezentei legi și, după 
caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.99/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, cu condiția ca respectivele servicii și 
activități să fie incluse în autorizația acordată 
firmei de investiții sau instituției de credit în statul 
membru de origine. 
(2)Serviciile auxiliare pot fi furnizate doar 
împreună cu un serviciu de investiții și/sau o 
activitate de investiții.  
(3)Firmele de investiții și instituțiile de credit din 
statele membre prevăzute la alin.(1) se înscriu în 
Registrul A.S.F.  
 

.................................................................................. 
Art. 113 –  
(1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat  
 
 
(3) Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
(4)A.S.F. nu impune obligații suplimentare, în 
afara celor autorizate în conformitate cu 
prevederile art.116, în ceea ce privește organizarea 
și funcționarea sucursalei unei firme de investiții 
sau a unei instituții de credit pentru care a primit 
notificare însoțită de informații similare celor 
prevăzute la art.114 alin.(1) și (4) de la o autoritate 
competentă din alt stat membru pentru aspectele 
reglementate de prezenta lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................. 

(4) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) În cazul în care firma de investiţii dintr-un 
stat membru apelează la un agent delegat situat 
în România, acesta este asimilat sucursalei 
firmei de investiții de pe teritoriul României, în 
cazul în care aceasta a fost înființată, și este 
supus, în orice situație, dispozițiilor prezentei 
legi referitoare la sucursale. 
 
 
 
 
 
................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completarea prevederilor cu dispoziții în ceea ce 
privește asimilarea cu sucursala a unui agent 
delegat din România utilizat de o firmă de investiții 
din alt stat membru.  
Aceste prevederi au fost transpuse la art. 114 alin. 
(2) din perspectiva S.S.I.F. care utilizează un agent 
delegat dintr-un alt stat membru: 
Art. 114  
(2) În cazul în care S.S.I.F. utilizează un agent 
delegat stabilit în alt stat membru decât România, 
acest agent delegat este asimilat sucursalei, în 
cazul în care aceasta a fost înființată, și este supus, 
în orice situație, dispozițiilor legislației referitoare 
la sucursale din statul membru gazdă. 

14.  .................................................................................. 
Art.116.-  
(1)A.S.F. se asigură că serviciile furnizate pe 
teritoriul României de sucursala unei firme de 
investiții sau a unei instituții de credit dintr-un 
stat membru respectă obligațiile prevăzute la 
art.60, art.81 - 89 și art.91 - 96 din prezenta lege și 
la art.14 - 26 din Regulamentul (UE) nr.600/2014, 
precum și măsurile adoptate în conformitate cu 

.................................................................................. 
Art. 116 –  
(1) Sucursala unei firme de investiții sau a unei 
instituții de credit dintr-un stat membru trebuie 
să respecte obligațiile prevăzute la art. 60, art. 81 - 
89 și art. 91 - 96 din prezenta lege și la art. 14-26 
din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, precum și 
măsurile adoptate în conformitate cu aceste 
dispoziții de către A.S.F. 

 
 
Reformulare pentru a rezulta că sucursalei unei 
firme de investiții sau a unei instituții de credit 
dintr-un stat membru îi revine obligația respectării 
cerințelor enumerate la acest alineat. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
aceste dispoziții de către A.S.F.  
................................................................................. 
  

A.S.F. se asigură că sucursala respectivă își 
îndeplinește aceste obligații. 
 
............................................................................... 

15.  TITLUL IV 
Limitele impuse poziţiilor şi mecanismele de 

control al administrării poziţiilor în cazul 
instrumentelor financiare derivate pe mărfuri şi 

raportarea 

TITLUL IV 
Limitele impuse poziţiilor şi mecanismele de 

control al administrării poziţiilor în cazul 
instrumentelor financiare derivate pe mărfuri şi 

raportarea pozițiilor 

 

16.  ................................................................................ 
Art.177.- 
(2)Depozitarul central furnizează informaţii 
autorităţilor abilitate prin lege să solicite informații 
cu privire la deținătorii de instrumente financiare, 
cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și ale 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor), publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 
nr.119/1 din 4 mai 2016, denumit în continuare 
Regulamentul (UE) 2016/679. 

.................................................................................. 
Art. 177  
(2) Depozitarul central furnizează informaţii 
autorităţilor abilitate prin lege să solicite informații 
cu privire la deținătorii de instrumente financiare, 
cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) 
nr. 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) 
2016/679, precum și ale altor prevederi legale în 
vigoare în domeniul protecției datelor cu 
caracter personal. 

Având în vedere că legislația aplicabilă regimului 
datelor cu caracter personal este în curs de 
modificare (Legea nr. 677/2001 urmează a fi 
modificată ținând cont de prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 2016/679) și pot fi emise 
reglementări atât la nivel european, cât și la nivel 
național pentru punerea în aplicare a 
regulamentului european menționat anterior, 
apreciem că formularea introdusă acoperă 
eventuale prevederi ce pot fi emise în materia 
protecției datelor cu caracter personal. 

17.  Art.246.- 
.................................................................................. 

Art.246.-  
................................................................................. 

Având în vedere că legislația aplicabilă regimului 
datelor cu caracter personal este în curs de 
modificare (Legea nr. 677/2001 urmează a fi 

act:33560%200
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
(3)Transferul de date cu caracter personal unei 
autorităţi competente dintr-o ţară terţă de către 
A.S.F. se face în conformitate cu prevederile 
Cap.VII din Legea nr.677/2001, cu modificările și 
completările ulterioare, şi cu prevederile Cap.V 
din Regulamentul (UE) 2016/679. 
..................................................................................
. 

(3) Transferul de date cu caracter personal unei 
autorităţi competente dintr-o ţară terţă de către 
A.S.F. se face în conformitate cu prevederile Cap. 
VII din Legea nr. 677/2001, cu prevederile Cap. V 
din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 și cu alte 
prevederi legale în vigoare în domeniul 
protecției datelor cu caracter personal. 
............................................................................... 

modificată ținând cont de prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 2016/679) și pot fi emise 
reglementări atât la nivel european, cât și la nivel 
național pentru punerea în aplicare a 
regulamentului european menționat anterior, 
apreciem că formularea introdusă acoperă 
eventuale prevederi ce pot fi emise în materia 
protecției datelor cu caracter personal. 

18.  Art.247.- 
.................................................................................. 
(3) În cazul în care acordurile de cooperare 
prevăzute la art.246 alin.(4) implică transferul de 
date cu caracter personal de către A.S.F., aceasta 
trebuie să respecte prevederile Cap.VII din Legea 
nr.677/2001, cu modificările și completările 
ulterioare, şi prevederile Cap.V din Regulamentul 
(UE) 2016/679. 
.................................................................................. 

Art. 247  
................................................................................. 
(3) În cazul în care acordurile de cooperare 
prevăzute de art. 246 alin. (4) implică transferul de 
date cu caracter personal de către A.S.F., aceasta 
trebuie să respecte prevederile Cap. VII din Legea 
nr. 677/2001, prevederile Cap. V din Regulamentul 
(UE) nr. 2016/679 și alte prevederi legale în 
vigoare în domeniul protecției datelor cu 
caracter personal. 
................................................................................. 

Având în vedere că legislația aplicabilă regimului 
datelor cu caracter personal este în curs de 
modificare (Legea nr. 677/2001 urmează a fi 
modificată ținând cont de prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 2016/679) și pot fi emise 
reglementări atât la nivel european, cât și la nivel 
național pentru punerea în aplicare a 
regulamentului european menționat anterior, 
apreciem că formularea introdusă acoperă 
eventuale prevederi ce pot fi emise în materia 
protecției datelor cu caracter personal. 

19.  ................................................................................. 
Art.249.- 
.................................................................................. 
(4)Prelucrarea datelor cu caracter personal, la 
nivelul A.S.F., se realizează exclusiv în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor de supraveghere, investigare 
și protecție a investitorilor, cu respectarea 
dispoziţiilor prezentei legi, precum şi ale Legii 
nr.677/2001, cu modificările și completările 
ulterioare, respectiv în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679. 
................................................................................ 

................................................................................. 
Art. 249  
................................................................................. 
(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal, la 
nivelul A.S.F., se realizează exclusiv în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor de supraveghere, investigare 
și protecție a investitorilor, cu respectarea 
dispoziţiilor prezentei legi, ale Legii nr. 677/2001, 
respectiv în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
2016/679 și cu alte prevederi legale în vigoare în 
domeniul protecției datelor cu caracter 
personal. 

Având în vedere că legislația aplicabilă regimului 
datelor cu caracter personal este în curs de 
modificare (Legea nr. 677/2001 urmează a fi 
modificată ținând cont de prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 2016/679) și pot fi emise 
reglementări atât la nivel european, cât și la nivel 
național pentru punerea în aplicare a 
regulamentului european menționat anterior, 
apreciem că formularea introdusă acoperă 
eventuale prevederi ce pot fi emise în materia 
protecției datelor cu caracter personal. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
.................................................................................. 

20.  TITLUL X 
Sancţiuni 

TITLUL X 
Sancţiuni și măsuri administrative 

 

21.  Art.252.-  
(1)A.S.F. aplică sancţiuni şi măsuri pentru 
încălcarea prevederilor prezentei legi, 
reglementărilor emise în aplicarea acesteia, 
Regulamentului (UE) nr.648/2012, Regulamentului 
(UE) nr.600/2014, Regulamentului (UE) 
nr.909/2014, Regulamentului (UE) nr.1286/2014, 
Regulamentului (UE) nr.2015/2365, 
Regulamentului (UE) nr.1011/2016, a actelor 
delegate și a actelor de punere în aplicare, după 
caz, adoptate de Comisia Europeană prin care sunt 
reglementate aspecte care fac obiectul Directivei 
(UE) nr.65/2014 și ale regulamentelor europene 
menționate anterior. 
 
 
(2)Sancțiunile și măsurile menţionate la alin.(1) 
sunt eficace, proporționale și cu efect de 
descurajare. 
................................................................................ 

Art. 252 –  
(1) A.S.F. aplică sancţiuni şi măsuri 
administrative pentru încălcarea prevederilor 
prezentei legi, reglementărilor emise în aplicarea 
acesteia, Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 
Regulamentului (UE) nr. 600/2014, 
Regulamentului (UE) nr. 909/2014, 
Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, 
Regulamentului (UE) nr. 2015/2365, 
Regulamentului (UE) nr. 1011/2016, a actelor 
delegate și a actelor de punere în aplicare, după 
caz, adoptate de Comisia Europeană prin care sunt 
reglementate aspecte care fac obiectul Directivei 
(UE) nr. 65/2014 și ale regulamentelor europene 
menționate anterior. 
 
(2) Sancțiunile și măsurile administrative 
menţionate la alin. (1) sunt eficace, proporționale și 
cu efect de descurajare. 
.................................................................................. 

Având în vedere terminologia folosită la art. 70 din 
directivă, respectiv sancțiuni și măsuri 
administrative, s-a înlocuit, pe tot cuprinsul titlului 
privind sancțiunile, termenul măsuri cu sintagma 
măsuri administrative. 

22.  Art.253.- 
................................................................................. 
(4)Prin excepţie de la prevederile alin.(1), în cazul 
în care publicarea identității persoanelor juridice 
sau a datelor cu caracter personal ale persoanelor 
fizice este considerată de către A.S.F.ca fiind 
disproporționată, ca urmare a unei evaluări 

Art.  253  
.................................................................................. 
(4) Nemodificat  
 
 
 
 

Referitor la modificarea propusă la alin. (11), s-a 
reformulat textul ținând cont de prevederile art. 71 
alin. (4), corelate cu  prevederile alin. (1) și (2). La 
alin. (1) se vorbește despre „orice decizie prin care 
se impune o sancțiune sau o măsură 
administrativă”.  

Art. 71 - (1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente publică pe site-ul lor 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
efectuate de la caz la caz cu privire la 
proporționalitatea publicării unor astfel de date, sau 
în cazul în care publicarea pune în pericol 
stabilitatea piețelor financiare sau o anchetă în 
curs, A.S.F.:  
 
a)amână publicarea deciziei de a impune o 
sancțiune sau o măsură până în momentul în care 
motivele nepublicării încetează să fie valabile; 
 
 
b)publică decizia de a impune o sancțiune sau o 
măsură în mod anonim în oricare dintre 
circumstanţele următoare:  
 
(i)în cazul în care sancţiunea este impusă unei 
persoane fizice și se constată, în urma unei evaluări 
anterioare obligatorii a proporţionalităţii publicării 
datelor cu caracter personal, că aceasta este 
disproporţionată;  
 
(ii)în cazul în care publicarea ar periclita grav 
stabilitatea sistemului financiar sau o anchetă 
oficială în curs;  
 
(iii) în cazul în care publicarea ar cauza, în măsura 
în care se poate stabili acest lucru, prejudicii 
disproporţionate şi grave instituţiilor sau 
persoanelor fizice implicate; 
 
c)nu publică decizia de a impune o sancțiune sau o 

 
 
 
 
 
 
a) amână publicarea deciziei de a impune o 
sancțiune sau o măsură administrativă până în 
momentul în care motivele nepublicării încetează 
să fie valabile; 
 
b) publică decizia de a impune o sancțiune sau o 
măsură administrativă în mod anonim în oricare 
dintre circumstanţele următoare:  
 
(i) în cazul în care sancţiunea sau măsura 
administrativă este impusă unei persoane fizice și 
se constată, în urma unei evaluări anterioare 
obligatorii a proporţionalităţii publicării datelor cu 
caracter personal, că aceasta este disproporţionată;  
 
(ii) Nemodificat; 
 
  
 
(iii) Nemodificat; 
 
 
 
 
c) nu publică decizia de a impune o sancțiune sau o 

oficial de internet, fără întârziere, orice decizie 
prin care se impune o sancțiune sau măsură 
administrativă pentru încălcarea Regulamentului 
(UE) nr. 600/2014 sau a dispozițiilor de drept 
intern adoptate pentru punerea în aplicare a 
prezentei directive, după ce persoana căreia i s-a 
impus sancțiunea a fost informată în legătură cu 
decizia respectivă. Publicarea cuprinde cel puțin 
informații privind tipul și natura încălcării și 
identitatea persoanelor responsabile. Această 
obligație nu se aplică deciziilor prin care se impun 
măsuri privitoare la anchetă. (…) 
(2) În cazul în care decizia de a impune o 
sancțiune sau măsură face obiectul unui recurs în 
fața autorităților judiciare sau a altor autorități 
relevante, autoritățile competente publică, de 
asemenea, imediat, pe site- ul lor oficial de 
internet astfel de informații și orice informații 
ulterioare cu privire la rezultatul unui astfel de 
recurs. Mai mult, se publică și orice decizie de 
anulare a unei decizii anterioare de a impune o 
sancțiune sau o măsură. 
(4) Statele membre furnizează anual ESMA 
informații agregate cu privire la toate sancțiunile 
și măsurile impuse în conformitate cu alineatele 
(1) și (2). respectiva obligație nu se aplică în cazul 
măsurilor referitoare la anchetă. ESMA publică 
informațiile respective într-un raport anual. (…) 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
măsură, în cazul în care opțiunile prevăzute la lit.a) 
şi b) sunt considerate insuficiente pentru a garanta: 
 
 
(i)că nu va fi pusă în pericol stabilitatea piețelor 
financiare; 
 
(ii)proporționalitatea publicării unor astfel de 
decizii în cazurile în care măsurile respective sunt 
considerate a fi de natură minoră. 
................................................................................  
(6)În cazul în care decizia de a impune o sancțiune 
sau o măsură face obiectul unei căi de atac în fața 
autorităților judiciare sau a altor autorități, A.S.F. 
publică imediat, pe site-ul său, astfel de informații 
și orice informații ulterioare cu privire la rezultatul 
unei astfel de căi de atac.  
 
(7)A.S.F. publică pe site-ul său de internet orice 
decizie de anulare a unei decizii anterioare de 
impunere a unei sancţiuni sau a unei măsuri.  
 
 
(8)A.S.F. se asigură că orice informație 
publicată în temeiul prezentului articol este 
menținută pe site-ul său de internet pentru o 
perioadă de cel puțin 5 ani de la publicare. 
Datele cu caracter personal conținute în 
publicare se păstrează pe site-ul de internet al 
A.S.F. pe o perioadă de 3 ani, cu respectarea 
prevederilor Legii nr.677/2001, cu modificările 

măsură administrativă, în cazul în care opțiunile 
prevăzute la lit. a) şi b) sunt considerate 
insuficiente pentru a garanta: 
 
(i) Nemodificat; 
 
 
(ii) proporționalitatea publicării unor astfel de 
decizii în cazurile în care măsurile administrative 
respective sunt considerate a fi de natură minoră.  
................................................................................ 
(6) În cazul în care decizia de a impune o sancțiune 
sau o măsură administrativă face obiectul unei căi 
de atac în fața autorităților judiciare sau a altor 
autorități, A.S.F. publică imediat, pe site-ul său, 
astfel de informații și orice informații ulterioare cu 
privire la rezultatul unei astfel de căi de atac.  
 
(7) A.S.F. publică pe site-ul său de internet orice 
decizie de anulare a unei decizii anterioare de 
impunere a unei sancţiuni sau a unei măsuri 
administrative.  
 
(8)Datele cu caracter personal conținute în 
publicare se păstrează pe site-ul de internet al 
A.S.F. cu respectarea reglementărilor legale 
privind protecția datelor cu caracter personal, 
pentru o perioadă stabilită prin reglementările 
ASF. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 
nr. 2016/679, conform cărora operatorul de date cu 
caracter personal trebuie să stabilească o perioadă 
pentru păstrarea pe site-ul de internet a acestuia a 
datelor cu caracter personal, iar această perioadă 
urmează să se stabilească prin reglementări ASF 
pentru entitățile aflate în sfera de supraveghere a 
autorității, considerăm oportună reformularea alin. 
(8), după cum este prezentat în coloana alăturată. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
și completările ulterioare, și ale Regulamentului 
(UE) 2016/679.  
   
(9)A.S.F. informează ESMA în legătură cu toate 
sancțiunile administrative impuse, dar încă 
nepublicate, în conformitate cu alin.(4) lit.c), 
inclusiv despre exercitarea oricărei căi de atac la 
acestea, precum și rezultatul respectivelor căi de 
atac.  
..................................................................................
(11) A.S.F. transmite anual ESMA informații 
agregate cu privire la toate sancțiunile și măsurile 
impuse în conformitate cu prevederile alin.(1)-(7), 
cu excepţia măsurilor referitoare la anchetă. 
 
 
(12)În cazul în care A.S.F. publică o măsură sau o 
sancțiune administrativă sau primeşte informaţii cu 
privire la aplicarea unor sancțiuni penale, aceasta 
raportează în același timp şi către ESMA. 

 
 
 
(9) A.S.F. informează ESMA în legătură cu toate 
sancțiunile și măsurile  administrative impuse, dar 
încă nepublicate, în conformitate cu alin. (4) lit. c), 
inclusiv despre exercitarea oricărei cai de atac la 
acestea, precum și rezultatul respectivelor căi de 
atac.  
.................................................................................. 
(11) A.S.F. transmite anual ESMA informații 
agregate cu privire la toate deciziile prin care se 
impune o sancțiune sau o măsură 
administrativă  în conformitate cu alin. (1) - (7), 
cu excepţia măsurilor referitoare la anchetă. 
 
(12) În cazul în care A.S.F. publică o sancțiune sau 
o măsură administrativă ori primeşte informaţii cu 
privire la aplicarea unor sancțiuni penale, aceasta 
raportează în același timp şi către ESMA. 

23.  Art.254.- alin.(6) 
.................................................................................. 
c)protecției datelor cu caracter personal atât cu 
privire la persoana care raportează încălcări la 
prezenta lege, cât și cu privire la persoana fizică 
suspectată că s-ar fi făcut vinovată de o încălcare, 
în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, 
cu modificările și completările ulterioare, și ale 
Regulamentului (UE) 2016/679; 
............................................................................... 

Art.254.- alin.(6) 
.................................................................................. 
c) protecției datelor cu caracter personal atât cu 
privire la persoana care raportează încălcări la 
prezenta lege, cât și cu privire la persoana fizică 
suspectată că s-ar fi făcut vinovată de o încălcare, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, ale 
Regulamentului (UE) nr. 2016/679 și ale altor 
prevederi legale în vigoare în domeniul protecției 
datelor cu caracter personal; 
.................................................................................. 

Având în vedere că legislația aplicabilă regimului 
datelor cu caracter personal este în curs de 
modificare (Legea nr. 677/2001 urmează a fi 
modificată ținând cont de prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 2016/679) și pot fi emise 
reglementări atât la nivel european, cât și la nivel 
național pentru punerea în aplicare a 
regulamentului european menționat anterior, 
apreciem că formularea introdusă acoperă 
eventuale prevederi ce pot fi emise în materia 
protecției datelor cu caracter personal. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
24.  ................................................................................. 

Art.256.- Constituie infracțiune şi se sancționează 
cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă 
conform prevederilor Legii nr.286/2009 privind 
Codul Penal, cu modificările și completările 
ulterioare, nerespectarea de către orice persoană 
fizică sau juridică a prevederilor: 
 
a)art.82 alin.(5); 
b)art.104 alin.(1), (3), (5) și (6). 
.............................................................................. 

.................................................................................. 
Art. 256 - Constituie infracțiune şi se sancționează 
cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă 
conform prevederilor Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările și completările 
ulterioare, nerespectarea de către orice persoană 
fizică sau juridică a prevederilor: 
 
a) art. 82 alin. (5); 
b) art. 104 alin. (1), (2), (4) și (5). 
................................................................................. 

Au fost renumerotate trimiterile la art. 104, ca 
urmare a eliminării alin. (2) al art. 104. 

25.  .................................................................................. 
Art.258.- 
................................................................................ 
(2)Săvârșirea contravenției prevăzută la alin.(1) se 
sancționează potrivit prevederilor art.261 alin.(2) 
(3). 

................................................................................... 
Art.258.- 
.................................................................................. 
(2) Săvârșirea contravenției prevăzută la alin. (1) se 
sancționează potrivit prevederilor art. 261 alin. (2), 
(3) și (4). 

Modificarea trimiterii la art. 261 ca urmare a 
modificării acestui articol. 

26.  Art.261.- (1) Constituie contravenţii, în măsura în 
care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să 
fie considerate potrivit legii infracţiuni, 
următoarele fapte săvârşite de S.S.I.F, instituţiile 
de credit care prestează servicii şi activităţi de 
investiţii şi servicii auxiliare, operatorii de piață, 
furnizorii de servicii de raportare a datelor și 
sucursalele unor societăți din țări terțe, de către 
membrii organelor de conducere ale unei S.S.I.F., 
ale unei instituţii de credit care prestează servicii şi 
activităţi de investiţii şi servicii auxiliare, ale unor 
operatori de piață, precum și de către orice altă 
persoană fizică sau juridică în afara celor 
menționate anterior care intră sub incidenţa 

Art. 261 - (1) Nemodificat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referitor la modificarea pct. (xvii) al lit. a) – a fost 
introdusă în categoria sancțiunilor și încălcarea 
prevederilor art. 101 alin. (2) și (3), respectiv 
obligația S.S.I.F. de a notifica A.S.F. sediul de la 
care își desfășoară activitatea un agent delegat și 
obligația agentului delegat de a își desfășura 
activitatea în numele unei singure S.S.I.F. 
Referitor la modificarea pct. (xxi) al lit. a) – a fost 
adăugată ca sancțiune încălcarea nerespectării 
obligației de la alin. (6), respectiv obligația 
informării emitentului listat deja pe o piață de 
creștere pentru IMM-uri cu privire la listarea 
acestuia pe altă piață de creștere pentru IMM-uri 
fără acordul său.  
Introducerea acestor sancțiuni a avut în vedere 
posibilitatea existenței unui mecanism pentru 
asigurarea respectării acestor prevederi. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
prevederilor prezentei legi: 
a) încălcarea următoarelor prevederi din prezenta 
lege:  
................................................................................ 
(xvii) art.98, art.99 alin.(1), (3), art.100 și art.101 
alin.(1); 
............................................................................... 
(xxi) art.108 alin.(2); 
 
(xxii) art.109-118; 
 
............................................................................ 
 
 
 
(xxv) art.126; 
.............................................................................. 
c) nerespectarea prevederilor referitoare la modul 
de întocmire a situaţiilor financiare, la auditarea 
acestora, precum și la modul de transmitere a 
acestora, în conformitate cu prevederile art.250 și 
251; 
 
d)prestarea de servicii și activități de investiții de 
persoane fizice în numele unei S.S.I.F. fără 
îndeplinirea obligației de înscriere în Registrul 
A.S.F. conform prevederilor art.11; 
 
e)refuzul de a coopera în cadrul unei investigații 
sau în cazul unei inspecții sau a unei solicitări în 
temeiul prevederilor art.236. 

 
a) Nemodificat: 
 
.................................................................................. 
(xvii) art.  98, art. 99 alin. (1), (3), art. 100 și art. 
101;  
.................................................................................. 
(xxi) art. 108 alin. (2) și (6); 
 
(xxii) art. 109 alin. (1) – (3) și (5), art. 110 alin. 
(1) – (5), (7) și (8), art. 111,  art. 112 alin. (1) și 
(3), art. 113 alin. (1) – (3), art. 114 alin. (1), (2) și 
(7), art. 115 alin. (1), (3) și (4), art. 116 alin. (1) 
și art. 118 alin. (1);  
............................................................................... 
(xxv) art. 126 alin. (1), (2) și (4); 
.................................................................................. 
c) nerespectarea prevederilor referitoare la modul 
de întocmire a situaţiilor financiare, la auditarea 
acestora, precum și la modul de transmitere a 
acestora, în conformitate cu prevederile art. 251;  
 
 
d)Nemodificat 
 
 
 
 
e)Nemodificat 
 
 

Referitor la modificarea pct. (xxii) și (xxv) ale lit. 
a) – s-a avut în vedere eliminarea din cadrul 
articolelor enumerate la aceste puncte a alineatelor 
care prevedeau numai obligații în sarcina A.S.F.. 
Modificarea lit. c) – eliminare referință eronată la 
art. 250 
Prin introducerea lit. f) se are în vedere  asigurarea 
respectării de către S.S.I.F. a  obligaţiei de a adera 
la o entitate pentru soluţionarea alternativă a 
litigiilor conform prevederilor art. 263. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 
 
 
 
 
(2)Săvârșirea contravențiilor, prevăzute la alin.(1), 
precum și la art.258, se sancționează cu 
următoarele sancțiuni contravenționale principale: 
................................................................................ 
 
(3)În funcție de natura și gravitatea faptei, pentru 
săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin.(1) și la 
art.258, A.S.F. poate aplica și următoarele 
sancțiuni contravenționale complementare: 
 
a) retragerea sau suspendarea autorizației 
instituției în conformitate cu prevederile art.17, 
art.128 și art.169, în cazul unei S.S.I.F. sau a 
unei instituţii de credit care prestează servicii şi 
activităţi de investiţii şi servicii auxiliare, al unei 
piețe reglementate, al unui APA, al unui CTP și al 
unui ARM; 
.................................................................................. 
c) o interdicție temporară privind apartenența sau 
participarea oricărei S.S.I.F. sau instituţii de credit 
care prestează servicii şi activităţi de investiţii şi 
servicii auxiliare la o piață reglementată, la SMT-
uri sau în calitate de client al SOT-urilor; 
 
 
 

 
f) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 
263 alin. (3) și art. 275 alin.(1) și (5). 
 
 
(2) Săvârșirea contravențiilor, prevăzute la alin. 
(1), precum și la art. 258, se sancționează cu una 
dintre următoarele sancțiuni contravenționale 
principale: 
................................................................................. 
(3) În funcție de natura și gravitatea faptei, pentru 
săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin.(1) și  la 
art. 258, A.S.F. poate aplica următoarele sancțiuni 
contravenționale complementare: 
 
a) retragerea sau suspendarea autorizației  unei 
instituţii de credit care prestează servicii şi activităţi 
de investiţii şi servicii auxiliare în conformitate cu 
art. 17, al unei S.S.I.F., unui operator de piață, al 
unui APA, al unui CTP și al unui ARM; 
.................................................................................. 
 
 
c) o interdicție temporară privind apartenența sau 
participarea oricărei S.S.I.F. sau instituţii de credit 
care prestează servicii şi activităţi de investiţii şi 
servicii auxiliare la o piață reglementată, la SMT-
uri sau în calitate de client al SOT-urilor.  
 
 
 

 
De asemenea, pentru corelarea cu propunerea de 
amendament al art. 275, s-a introdus și trimiterea la 
art. 275 alin. (1) și (5). 
 
 
Pentru claritatea textului, astfel încât să rezulte că 
sancțiunile respective nu se pot aplica cumulativ 
aceluiași subiect de drept. 
 
 
 
Se propune reformularea acestui alineat prin 
eliminarea referințelor la art. 17, 128 și 169 și 
înlocuirea sintagmei piață reglementată cu 
sintagma operator de piață deoarece se constată că 
și în directivă este o eroare. Prevederi referitoare la 
retragerea și suspendarea autorizației entităților 
enumerate la lit. a) se regăsesc și în alte articole, 
aceasta reprezentând o eroare în textul directivei. 
Prin formularea propusă, se evită restrângerea 
obiectului de reglementare.  
Potrivit proiectului de lege, operatorul de piață este 
entitatea care trebuie să respecte cerințele privind 
autorizarea și căreia i se poate retrage autorizația în 
contextul alin. (3). 
Conform prevederilor art. 70 alin. (6) din directivă, 
statele membre pot impune cel puțin sancțiunile și 
măsurile administrative enumerate la alin. (3). 
Respectând intenția de reglementare a  directivei, a 
fost modificat alin. (4) prin introducerea lit. c), care 
permite impunerea unor măsuri de atenționare 
și/sau cu scopul prevenirii sau remedierii situaţiilor 
de nerespectare a dispoziţiilor legale, conform 
reglementărilor A.S.F. Textul a fost renumerotat 
corespunzător. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
d) o declarație publică în care se indică persoana 
fizică sau juridică responsabilă și natura încălcării 
în conformitate cu prevederile art.253; 
 
e) o decizie prin care i se cere persoanei fizice sau 
juridice responsabile să înceteze comportamentul 
respectiv și să se abțină de la repetarea 
comportamentului respectiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Sancțiunile contravenționale principale 
prevăzute la alin.(2) se pot aplica cumulativ cu una 
sau mai multe sancțiuni contravenționale 

d)Se elimină 
 
 
 
e)Se elimină 
 
 
 
(4) În  funcție de natura și gravitatea faptei, 
pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la 
alin.(1) și la art. 258, A.S.F. poate aplica una sau 
mai multe măsuri administrative precum: 
 
a) o declarație publică în care se indică persoana 
fizică sau juridică responsabilă și natura încălcării 
în conformitate cu art. 253; 
b) o decizie prin care i se cere persoanei fizice sau 
juridice responsabile să înceteze comportamentul 
respectiv și să se abțină de la repetarea 
comportamentului respectiv; 
 
c) atenţionarea persoanelor responsabile pentru 
faptele constatate de o gravitate scăzută; 
d) măsurile necesare în scopul prevenirii sau 
remedierii situaţiilor de nerespectare a 
dispoziţiilor legale, conform reglementărilor 
A.S.F. 
 
 (5) Nemodificat. 
 
 

Se regaseste la alin.4 lit.a) 
 
 
 
Se regaseste la alin.4 lit b) 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
complementare prevăzute la alin.(3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Încălcarea altor prevederi legale naţionale, 
decât cele prevăzute de prezenta lege, de către 
S.S.I.F., operatorii de piață, furnizorii de servicii de 
raportare a datelor şi instituțiile de credit în 
legătură cu serviciile sau activitățile de investiții și 
serviciile auxiliare și de către sucursalele unor 
societăți din țări terțe se sancționează conform 
respectivelor prevederi legale naționale. 

 
 
(6) Măsurile administrative prevăzute la alin. 
(4) pot fi aplicate distinct, iar măsurile 
administrative prevăzute la alin. (4) lit. a) și d) 
pot fi aplicate și împreună cu sancțiunile 
principale sau complementare prevăzute la alin. 
(2), respectiv alin. (3).  
 
 (7) Nemodificat 
 

27.  .................................................................................. 
Art.263.- 
............................................................................... 
(3)Toate S.S.I.F. au obligaţia de a adera la unul 
sau mai multe entităţi prevăzute la alin.(1). 
................................................................................ 

................................................................................. 
Art. 263 
................................................................................. 
(3) Toate S.S.I.F. au obligaţia de a adera la una sau 
mai multe entităţi prevăzute la alin. (1). 
................................................................................. 

Rectificare eroare materială 

28.  Art.264.-  
(1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu 
sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie 
considerate potrivit legii penale infracţiuni, faptele 
săvârşite de către depozitarul central, persoanele 
fizice responsabile având calitatea de membri ai 
consiliilor de administraţie, directori sau, după caz, 
membri ai consiliului de supraveghere şi membri ai 

Art. 264 –  
(1)Nemodificat: 
.................................................................................. 
 
 
 
 
 

Ținând cont de prevederile art. 63 alin. (2) din 
Regulamentului (UE) nr. 909/2014 (privind 
posibilitatea ca statele membre să impună cel puțin 
sancțiunile și măsurile administrative prevăzute de 
regulament), precum și de modificarea anterior 
prezentată a art. 261 alin. (3), propunem 
modificarea similară a acestui articol conform 
coloanei alăturate. Textul a fost renumerotat 
corespunzător. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
directoratului, respectiv reprezentant al 
compartimentului de conformitate al acestuia, 
administrator de risc în legătură cu: 
................................................................................. 
m)nerespectarea prevederilor art.250 și 251. 
 
(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin.(1), 
se sancționează de către A.S.F., în calitate de 
autoritate competentă pentru depozitarul central, cu 
următoarele sancțiuni contravenționale principale: 
.............................................................................. 
(3)În conformitate cu prevederile art.63 alin.(2) din 
Regulamentul (UE) nr.909/2014, pentru săvârșirea 
contravențiilor prevăzute la alin.(1), A.S.F. poate 
aplica următoarele sancțiuni complementare: 
 
a) retragerea autorizațiilor acordate în temeiul 
art.16 sau art.54 din Regulamentul (UE) 
nr.909/2014, în conformitate cu prevederile art.20 
sau art.57 din Regulamentul (UE) nr.909/2014, 
după caz; 
 
b) sancționarea oricărui membru al organului de 
conducere al depozitarului central sau a oricărei 
alte persoane fizice considerate responsabile prin 
interzicerea temporară sau, în cazul unor încălcări 
grave repetate, interzicerea permanentă a 
exercitării unor funcții de conducere în cadrul 
depozitarului central; 
 
c) o declarație publică în care se indică persoana 

 
 
 
 
m) nerespectarea prevederilor art. 251. 
 
(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) 
se sancționează de către A.S.F., în calitate de 
autoritate competentă pentru depozitarul central, cu 
următoarele sancțiuni contravenționale principale:  
.................................................................................. 
(3) Nemodificat: 
 
 
 
 
a) Nemodificat; 
 
 
 
 
 
b) sancționarea oricărui membru al organului de 
conducere al depozitarului central sau a oricărei 
alte persoane fizice considerate responsabile prin 
interzicerea temporară sau, în cazul unor încălcări 
grave repetate, interzicerea permanentă a 
exercitării unor funcții de conducere în cadrul 
depozitarului central. 
 
c)Se elimină  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se regaseste la alin.4 lit.a) 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
responsabilă de încălcare și natura încălcării, în 
conformitate cu prevederile art.62 din 
Regulamentul (UE) nr.909/2014; 
 
d) o decizie prin care se solicită persoanei 
responsabile de încălcare să pună capăt 
respectivului comportament și să se abțină de la 
repetarea acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Sancțiunile contravenționale principale 
prevăzute la alin.(2) se pot aplica cumulativ cu una 
sau mai multe sancțiuni contravenționale 

 
 
 
 

d) Se elimină  
 
 
 
(4) În  funcție de natura și gravitatea faptei, 
pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la 
alin.(1), A.S.F. poate aplica una sau mai multe 
măsuri administrative precum: 
 
a) o declarație publică în care se indică 
persoana responsabilă de încălcare și natura 
încălcării, în conformitate cu art. 62 din 
Regulamentul (UE) nr. 909/2014; 
b) o decizie prin care se solicită persoanei 
responsabile de încălcare să pună capăt 
respectivului comportament și să se abțină de la 
repetarea acestuia; 
c) atenţionarea persoanelor responsabile pentru 
faptele constatate de o gravitate scăzută; 
d) măsurile necesare în scopul prevenirii sau 
remedierii situaţiilor de nerespectare a 
dispoziţiilor legale, conform reglementărilor 
A.S.F. 
 
(5) Sancțiunile contravenționale principale 
prevăzute la alin.(2) se pot aplica cumulativ cu una 
sau mai multe sancțiuni contravenționale 

 
 
 
 
Se regaseste la alin.4 lit.b) 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
complementare prevăzute la alin.(3). complementare prevăzute la alin.(3). 

 
(6) Măsurile administrative prevăzute la alin. 
(4) pot fi aplicate distinct, iar măsurile 
administrative prevăzute la alin. (4) lit. a) și d) 
pot fi aplicate și împreună cu sancțiunile 
principale sau complementare prevăzute la alin. 
(2), respectiv alin. (3). 

29.  ................................................................................. 
Art.266.- 
............................................................................... 
(2) Nerespectarea prevederilor referitoare la modul 
de întocmire a situaţiilor financiare, la auditarea 
acestora, precum și la modul de transmitere a 
acestora prevăzute la art.250 și 251 constituie 
contravenție și se sancționează: 
................................................................................. 

.................................................................................. 
Art.266.- 
.................................................................................. 
(2) Nerespectarea prevederilor referitoare la modul 
de întocmire a situaţiilor financiare, la auditarea 
acestora, precum și la modul de transmitere a 
acestora prevăzute la art 251 constituie 
contravenție și se sancționează: 
................................................................................. 

Rectificare trimitere eronată 

30.  Art.267.- 
................................................................................ 
(3) În funcție de natura și gravitatea faptei, se pot 
aplica și următoarele sancțiuni contravenționale 
complementare: 
 
a) interzicerea tranzacționării unui PRIIP; 
b) suspendarea tranzacționării unui PRIIP; 
 
c) interzicerea furnizării unui document cu 
informații esențiale care nu respectă cerințele 
prevăzute la art.6 - 8 sau art.10, după caz din 
Regulamentul (UE) nr.1286/2014 și prin care se 
impune publicarea unei noi versiuni a unui 

Art. 267  
............................................................................... 
(3) În funcție de natura și gravitatea faptei, se pot 
aplica următoarele sancțiuni contravenționale 
complementare: 
 
a) Nemodificat; 
b) Nemodificat; 
 
c) Nemodificat. 
 
 
 
 

Ținând cont de prevederile art. 24 alin. (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1286/2014  (privind 
posibilitatea ca statele membre să impună cel puțin 
sancțiunile și măsurile administrative prevăzute de 
regulament), precum și de modificarea anterior 
prezentată a art. 261 alin. (3), propunem 
modificarea similară a acestui articol conform 
coloanei alăturate.  
Textul a fost renumerotat corespunzător. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
document cu informații esențiale; 
 
d) un avertisment public care indică persoana 
responsabilă și natura încălcării. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) În cazul în care entitatea prevăzută la alin.(2) 
lit.a) este o societate-mamă sau o filială a 
societății-mamă, care are obligația de a întocmi 
situații financiare consolidate în conformitate cu 
reglementările contabile în vigoare, cifra de afaceri 
anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală 
totală sau tipul corespunzător de venit în 
conformitate cu reglementările contabile aplicabile, 
astfel cum reiese din ultimele situații financiare 
consolidate disponibile aprobate de organul statutar 
al societății mamă principale. 

 
 
d)Se elimină 
 
(4) În  funcție de natura și gravitatea faptei, 
pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la 
alin.(1), A.S.F. poate aplica una sau mai multe 
măsuri administrative precum: 
 
a) un avertisment public care indică persoana 
responsabilă și natura încălcării; 
 
b) atenţionarea persoanelor responsabile pentru 
faptele constatate de o gravitate scăzută; 
 
c) măsurile necesare în scopul prevenirii sau 
remedierii situaţiilor de nerespectare a 
dispoziţiilor legale, conform reglementărilor 
A.S.F. 
 
(5) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se regaseste la alin.4 lit.a) 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
   
(5) Sancțiunile contravenționale principale 
prevăzute la alin.(2) se pot aplica cumulativ cu una 
sau mai multe sancțiuni contravenționale 
complementare prevăzute la alin.(3). 

 
(6) Sancțiunile contravenționale principale 
prevăzute la alin.(2) se pot aplica cumulativ cu una 
sau mai multe sancțiuni contravenționale 
complementare prevăzute la alin.(3). 
 
(7) Măsurile administrative prevăzute la alin. 
(4) pot fi aplicate distinct, iar măsurile 
administrative prevăzute la alin. (4) lit. a) și c) 
pot fi aplicate și împreună cu sancțiunile 
principale sau complementare prevăzute la alin. 
(2), respectiv alin. (3). 

31.  Art.268.- 
.................................................................................. 
(2)Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin.(1) 
se sancționează de catre B.N.R., în cazul 
contrapărților financiare de tipul instituțiilor de 
credit și A.S.F. în cazul celorlalte contrapărți,cu 
urmatoarele sanctiuni contraventionale 
principale: 
 
a) în cazul persoanelor fizice, avertisment sau 
amenzi de la 1.000 lei la 22.700.000 lei, prin 
derogare de la prevederile art.8 alin.(2) lit.a) din 
Ordonanța Guvernului nr.2/2001, cu modificările și 
completările ulterioare; 
    
b) în cazul persoanelor juridice, prin derogare de la 
prevederile art.8 alin.(2) lit.a) din Ordonanța 
Guvernului nr.2/2001, cu modificările și 
completările ulterioare: 

Art.268.- 
.................................................................................. 
(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin.(1) 
se sancționează de către B.N.R., în cazul 
contrapărților financiare de tipul instituțiilor de 
credit și A.S.F. în cazul celorlalte contrapărți, cu 
una dintre următoarele sancțiuni 
contravenționale principale: 
 
a) în cazul persoanelor fizice, avertisment sau 
amendă de la 1.000 lei la 22.700.000 lei, prin 
derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din 
Ordonanța Guvernului nr. 2/2001; 
 
 
b) Nemodificat: 
 
 
 

Ținând cont de prevederile art. 22 alin. (4) din 
Regulamentul (UE) nr. 2365/2015  (privind 
posibilitatea ca statele membre să impună cel puțin 
sancțiunile și măsurile administrative prevăzute de 
regulament), precum și de modificarea anterior 
prezentată a art. 261 alin. (3), propunem 
modificarea similară a acestui articol conform 
coloanei alăturate.  
Textul a fost renumerotat corespunzător.  
 
 
S-a înlocuit termenul amenzi cu termenul la 
singular pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 

act:34604%2022251676
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 
(i) avertisment sau amenzi de la 10.000 lei la 
22.700.000 lei sau până la 10% din cifra de afaceri 
anuală totală a persoanei juridice calculată conform 
ultimelor situații financiare disponibile aprobate de 
organul de conducere, în cazul încălcării prevăzute 
la alin.(1) lit.a);  
 
(ii) avertisment sau amenzi de la 10.000 lei la 
68.000.000 lei sau până la 10% din cifra de afaceri 
anuală totală a persoanei juridice calculată pe baza 
ultimelor situații financiare disponibile aprobate de 
organul de conducere, în cazul încălcării prevăzute 
la alin.(1) lit.b); 
 
c) amenzi în cuantum de cel puțin valoarea triplă a 
profiturilor obținute sau a pierderilor evitate ca 
urmare a încălcării, în cazurile în care cuantumul 
respectiv poate fi stabilit, chiar dacă amenzile 
respective depășesc cuantumurile prevăzute la lit.a) 
și b), prin derogare de la prevederile art.8 alin.(2) 
lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
(3) În funcție de gravitatea faptei, săvârșirea 
contravențiilor prevăzute la alin.(1) poate fi 
sancționată cu următoarele sancțiuni 
contravenționale complementare: 
 
a) retragerea sau suspendarea autorizării acordate 
de A.S.F.;  

 
(i) avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 
22.700.000 lei sau până la 10 % din cifra de afaceri 
anuală totală a persoanei juridice calculată conform 
ultimelor situații financiare disponibile aprobate de 
organul de conducere, în cazul încălcării prevăzute 
la alin. (1) lit. a);  
 
(ii) avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 
68.000.000 lei sau până la 10 % din cifra de afaceri 
anuală totală a persoanei juridice calculată pe baza 
ultimelor situații financiare disponibile aprobate de 
organul de conducere, în cazul încălcării prevăzute 
la alin. (1) lit. b).  
 
c) amendă în cuantum de cel puțin valoarea triplă 
a profiturilor obținute sau a pierderilor evitate ca 
urmare a încălcării, în cazurile în care cuantumul 
respectiv poate fi stabilit, chiar dacă amenzile 
respective depășesc cuantumurile prevăzute la lit. 
a) și b), prin derogare de la prevederile art. 8 alin. 
(2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.  
 
 
(3)  Nemodificat: 
 
 
 
 
a) Nemodificat; 
  

act:34604%2022251676
act:34604%2022251676


38 
 

Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
b) o interdicție temporară de a exercita funcții de 
conducere împotriva oricărei persoane care 
exercită responsabilități de conducere sau 
împotriva oricărei persoane fizice care este 
considerată răspunzătoare de o astfel de încălcare. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) În sensul prevederilor lit.b) pct.(i) și (ii) de 
la alin.(2), în cazul în care persoana juridică este o 
societate-mamă sau o filială a societății-mamă care 
trebuie să elaboreze situații financiare consolidate 
în conformitate cu reglementările legale în vigoare, 
cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de 
afaceri anuală totală sau tipul corespunzător de 
venit în funcție de regimul contabil relevant, care 

b) Nemodificat. 
 
 
 
  
 
(4) În  funcție de natura și gravitatea faptei, 
pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la 
alin.(1), A.S.F. poate aplica una sau mai multe 
măsuri administrative precum:    
a) o declarație publică în care se menționează 
persoana răspunzătoare și natura încălcării; 
b) o decizie prin care se impune persoanei 
răspunzătoare de încălcare să pună capăt 
respectivului comportament și să se abțină de la 
repetarea acestuia; 
c) atenţionarea persoanelor responsabile pentru 
faptele constatate de o gravitate scăzută; 
d) măsurile necesare în scopul prevenirii sau 
remedierii situaţiilor de nerespectare a 
dispoziţiilor legale, conform reglementărilor 
A.S.F.  
 
(5) Nemodificat. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
se calculează pe baza ultimelor situații financiare 
consolidate disponibile aprobate de organul de 
conducere al societăți-mamă principală. 
 
(5) Sancțiunile contravenționale principale 
prevăzute la alin.(2) se pot aplica cumulativ cu una 
sau mai multe sancțiuni contravenționale 
complementare prevăzute la alin.(3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) O încălcare prevăzută la alin.(1) nu afectează 
valabilitatea clauzelor unei SFT și nici posibilitatea 
părților de a executa acești termeni și nu conduce 
la acordarea de drepturi la despăgubire din partea 
unei părți la o SFT. 

 
 
 
 
(6) Nemodificat. 
 
 
 
 
(7) Măsurile administrative prevăzute la alin. 
(4) pot fi aplicate distinct, iar măsurile 
administrative prevăzute la alin. (4) lit. a) și d) 
pot fi aplicate și împreună cu sancțiunile 
principale sau complementare prevăzute la alin. 
(2), respectiv alin. (3). 
 
(8) Nemodificat. 

32.  Art.269.- 
.................................................................................. 
(4) În funcție de gravitatea faptei, săvârșirea 
contravențiilor prevăzute la alin.(2) poate fi 
sancționată și cu următoarele sancțiuni 
contravenționale complementare: 
 
a) emiterea unui act individual prin care se impune 
administratorului sau entității supravegheate 
răspunzătoare de încălcarea prevederilor 

Art.269.- 
................................................................................. 
(4) În funcție de gravitatea faptei, săvârșirea 
contravențiilor prevăzute la alin.(2) poate fi 
sancționată cu următoarele sancțiuni 
contravenționale complementare: 
 
a) Nemodificat; 
 
 

Ținând cont de prevederile art. 42 alin. (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1011/2016 (privind 
posibilitatea ca statele membre să impună cel puțin 
sancțiunile și măsurile administrative prevăzute de 
regulament), precum și de modificarea anterior 
prezentată a art. 261 alin. (3), propunem 
modificarea similară a acestui articol conform 
coloanei alăturate.  
Textul a fost renumerotat corespunzător. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
Regulamentului (UE) nr.1011/2016 de a restitui 
profiturile obținute din respectiva faptă sau 
pierderile evitate prin comiterea acesteia, în măsura 
în care acestea pot fi determinate; 
 
b) retragerea sau suspendarea autorizației sau 
înregistrării unui administrator; 
 
c) emiterea unui act individual de interdicție 
temporară adresată oricărei persoane fizice 
considerată răspunzătoare de săvârșirea 
contravenției, de a exercita funcții de conducere în 
cadrul administratorilor sau al contribuitorilor 
supravegheați. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
b) Nemodificat; 
 
 
c) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
(5) În  funcție de natura și gravitatea faptei, 
pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la 
alin.(1), A.S.F. poate aplica una sau mai multe 
măsuri administrative precum:  
a) un avertisment public care să indice 
administratorul sau entitatea supravegheată 
răspunzătoare și natura încălcării; 
b) o decizie prin care se impune 
administratorului sau entității supravegheate 
răspunzătoare de încălcare să pună capăt 
respectivului comportament și să se abțină de la 
repetarea acestuia; 
c) atenţionarea persoanelor responsabile pentru 
faptele constatate de o gravitate scăzută; 
d) măsurile necesare în scopul prevenirii sau 
remedierii situaţiilor de nerespectare a 
dispoziţiilor legale, conform reglementărilor 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 
 
(5) În cazul în care persoana juridică prevăzută la 
alin.(3) lit.b) este o societate-mamă sau o filială a 
societății-mamă, care are obligația de a întocmi 
situații financiare consolidate în conformitate cu 
reglementările contabile în vigoare, cifra de afaceri 
anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală 
totală sau tipul corespunzător de venit în 
conformitate cu reglementările contabile aplicabile, 
astfel cum reiese din ultimele situații financiare 
consolidate disponibile aprobate de organul de 
conducere al societății-mamă principale, sau, dacă 
persoana juridică este o asociație, 10 % din totalul 
cifrelor de afaceri ale membrilor săi. 
   
(6) Prin excepție de la nivelul amenzilor maxime 
prevăzute la alin.(3) lit.a) și b), A.S.F. poate 
majora cuantumul amenzilor acordate până la de 
trei ori valoarea beneficiului rezultat sau a pierderii 
evitate din încălcarea prevederilor Regulamentului 
(UE) nr.1011/2016, în cazul în care acestea pot fi 
determinate. 
 
(7) Sancțiunile contravenționale principale 
prevăzute la alin.(3) se pot aplica cumulativ cu una 
sau mai multe sancțiuni contravenționale 
complementare prevăzute la alin.(4). 

A.S.F. 
 
(6) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Nemodificat. 
 
 
 
(9) Măsurile administrative prevăzute la alin. 
(5) pot fi aplicate distinct, iar măsurile 
administrative prevăzute la alin. (5) lit. a) și d) 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
pot fi aplicate și împreună cu sancțiunile 
principale sau complementare prevăzute la alin. 
(3), respectiv alin. (4). 

33.  ............................................................................... 
Art.275.-  
.................................................................................. 
(3) Cererile de autorizare în curs de soluționare la 
data aplicării prezentei legi vor fi retrase și 
completate în conformitate cu prevederile prezentei 
legi. 
 
(4)Funcția de reprezentant al compartimentului de 
control prevăzută de Legea nr.297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
asimilează funcției de conformitate prevăzute de 
prezenta lege. 
 

................................................................................ 
Art.275.- 
................................................................................ 
(3) Cererile de autorizare în curs de soluționare la 
data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi 
retrase și completate în conformitate cu prevederile 
prezentei legi. 
 
(4)Nemodificat 
 
 
 
 
(5) Entitățile prevăzute la alin. (1) au obligația ca, în 
termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi, să modifice şi/sau completeze 
procedurile și normele interne pentru a fi în 
concordanță cu prevederile prezentei legi, ale 
Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale actelor 
delegate și a actelor de punere în aplicare, după caz, 
adoptate de Comisia Europeană și emise în temeiul 
Directivei  2014/65/UE și ale Regulamentului (UE) 
nr. 600/2014. 
 

Modificare pentru corelarea textului cu 
prevederile art. 284 privind intrarea în 
vigoare a legii. 

34.  ................................................................................. 
Art.281.- (1) Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.571 din 29 iunie 2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică după cum 

Art.281.- (1) Nemodificat 
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(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
urmează: 
............................................................................... 
 
(2) La data  intrării în vigoare a prezentei legi 
se abrogă art.1 alin.(31), (32), (4) și (5), art.2 
alin.(1) pct.11, 12, 2, 3, 191, 201, 29, 30, 35 și 38, 
art.3-43, art.124-142, art.151 alin.(4)-(6), art.157-
172, Titlul IX alcătuit din art.264-270, art.272 
alin.(1) lit.a)-f) și h), alin.(2) lit.e) și l), art.2721, 
2722, art.273 alin.(5), art.279 lit.c) și art.2791 din 
Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
(3) La data reautorizării depozitarului central 
potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 
nr.909/2014 se abrogă art.143-150, art.151 alin.(1)-
(3), art.152-156 și art.272 alin.(1) lit.j) din Legea 
nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
 
 
(2)Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Se elimină 

 
 
 
Se regaseste la art.286 alin.(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se regaseste la art.286 alin.(2) 

35.  ................................................................................. 
Art.285.-(1) Până la data de 3 ianuarie 2021: 
a) obligația de compensare prevăzută la art.4 
din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și tehnicile de 
diminuare a riscului prevăzute la art.11 alin.(3) din 
respectivul regulament nu se aplică contractelor 
derivate pe energie prevăzute la pct.6 din secțiunea 
C, anexa nr.1 încheiate de contrapărți nefinanciare 
care respectă condițiile prevăzute la art.10 alin.(1) 
din Regulamentul (UE) nr.648/2012 sau de 
contrapărți nefinanciare care sunt autorizate pentru 
prima dată ca S.S.I.F. de la 3 ianuarie 2018; și 

............................................................................... 
Art.285.-  
Nemodificat 
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(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
b) aceste contracte derivate pe energie 
prevăzute la pct.6 din secțiunea C, anexa nr.1 nu 
sunt considerate contracte derivate extrabursiere în 
sensul pragului de decontare prevăzut la art.10 din 
Regulamentul (UE) nr.648/2012. 
(2) Contractele  derivate  pe  energie  prevăzute 
la pct.6 din secțiunea C, anexa nr.1 care 
beneficiază de regimul de tranziție prevăzut la 
alin.(1) sunt reglementate de toate celelalte cerințe 
prevăzute în Regulamentul (UE) nr.648/2012. 
(3) A.S.F. comunică ESMA contractele 
derivate pe energie prevăzute la punctul 6 din 
secțiunea C, anexa nr.1 pentru care s-a acordat o 
derogare în conformitate cu prevederile alin.(1). 

36.   
 
 
 
________________________________________ 

Art.286.- (1) La data  intrării în vigoare a prezentei 
legi se abrogă art.1 alin.(31), (32), (4) și (5), art.2 
alin.(1) pct.11, 12, 2, 3, 191, 201, 29, 30, 35 și 38, 
art.3-43, art.124-142, art.151 alin.(4)-(6), art.157-
172, Titlul IX alcătuit din art.264-270, art.272 
alin.(1) lit.a)-f) și h), alin.(2) lit.e) și l), art.2721, 
2722, art.273 alin.(5), art.279 lit.c) și art.2791 din 
Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 
(2)La data reautorizării depozitarului central 
potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 
nr.909/2014 se abrogă art.143-150, art.151 alin.(1)-
(3), art.152-156 și art.272 alin.(1) lit.j) din Legea 
nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Tehnică legislativă 
Preluare de la art.281 alin.(2) si (3) 



45 
 

Nr. 
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amendamentelor propuse 
37.   Toate corecțiile de tehnică legislativă vor fi operate 

de către Departamentul legislativ după adoptarea 
raportului. 
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