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 Comisiile de specialitate din Senat şi Camera Deputaţilor au fost sesizate 

de birourile permanente reunite în vederea dezbaterii Raportului de activitate a 

Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010. 

 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a transmis Parlamentului, în 

conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

25/2002 privind Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare aduse de Legea nr. 289/2010 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative raportul său anual de activitate în vederea dezbaterii acestuia în 

şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului. 

 Bugetul anual cuprinde activitatea C.N.V.M. în anul 2010, piaţa de capital 

din România, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi raportul de 

audit asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli. 
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 Analizând raportul prezentat, Comisiile au constatat următoarele: 

 

 I. CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CNVM IN ANUL 2010 

 

 - activitatea C.N.V.M. a fost organizată în scopul atingerii obiectivelor 

urmărite privind piaţa instrumentelor financiare, asigurarea protecţiei 

operatorilor şi investitorilor, stabilirea standardelor de soliditate financiară şi de 

practică onestă pe pieţele de instrumente financiare, evitarea apariţiei riscului 

sistemic pe aceste pieţe şi cooperarea pe plan internaţional cu autorităţi 

competente similare; 

 - finanţarea activităţilor desfăşurate de C.N.V.M. a fost asigurată în 

totalitate din surse extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

 - participarea C.N.V.M. în cadrul organismelor de specialitate europene a 

constituit o preocupare constantă, pe de o parte în vederea implicării în actul de 

reglementare, la nivel european, iar pe de altă parte în vederea continuării 

procesului de transpunere a legislaţiei comunitare în legislaţia naţioală; 

 - C.N.V.M. a urmărit perfecţionarea şi dezvoltarea legislaţiei secundare 

sectoriale în concordanţă cu cadrul legal al României, dar şi cu exigenţele şi 

practica impuse de evoluţia pieţei de capital; 

 - prin intermediul activităţilor de supraveghere şi de control, C.N.V.M. a 

urmărit îndeplinirea obiectivelor statutare de menţinere a unei pieţe corecte, 

ordonate şi transparente, precum şi de creştere a încrederii investitorilor; 

 - C.N.V.M. a colaborat cu celelalte autorităţi de supraveghere a pieţei 

financiare din România şi cu Ministerul Finanţelor Publice, asigurând evaluarea 

şi gestionarea riscurilor cu impact sistemic ce ar putea apărea în actuala 

conjunctură economico-financiară; 

 - ca urmare a Deciziei Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 2098 din 

04.06.2009, privind cazul Fondului Naţional de Investiţii, C.N.V.M. a fost 
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obligată la efectuarea unor despăgubiri care depăşesc capacitatea sa de plată, 

această măsură fiind de natură să afecteze exercitarea optimă a atribuţiilor 

statutare ale C.N.V.M. în calitate de autoritatea unică a pieţei de capital din 

România. 

 

 II. CU PRIVIRE LA PIAŢA DE CAPITAL DIN ROMÂNIA 

 

 - criza financiară a influenţat piaţa de capital în sensul scăderii volumului 

de tranzacţii cu instrumente financiare, constatându-se în acelaşi timp retragerea 

de capital străin şi autohton de pe piaţa financiară, rezultatul acestui fenomen 

fiind scăderea lichidităţii pieţei de capital în comparaţie cu anii anteriori; pentru 

limitarea efectelor crizei financiare C.N.V.M. a adoptat diverse măsuri aplicabile 

pieţelor reglementate şi entităţilor supravegheate, urmărind perfecţionarea 

continuă a legislaţiei secundare, în concordanţă cu cadrul legislativ naţional, 

precum şi cu noile exigenţe impuse de evoluţia pieţei de capital şi abordând 

prioritate reglementărilor privind managementul riscurilor financiare; 

 - în activitatea de supraveghere şi control a entităţilor reglementate, 

C.N.V.M. a continuat să acorde o atenţie sporită profilului de risc şi indicatorilor 

de lichiditate ai entităţilor financiare, astfel încât să prevină atât apariţia 

situaţiilor de incapacitate de plată cât şi propagarea posibilelor riscuri sistemice. 

În vederea evaluării şi gestionării riscurilor cu impact sistemic s-au efectuat 

studii referitoare la canalele de contaminare ale pieţei de capital, în urma cărora 

s-a constatat existenţa anumitor riscuri cu implicaţii negative asupra întregului 

sistem financiar; 

 - principalii indici al BVB, respectiv BET şi BET-C, care au avut creşteri 

semnificative în anul 2009, au continuat aceeaşi tendinţă şi în anul 2010. 

Indicele BET-FI, care a continuat să evolueze pozitiv în primele luni ale anului, 

pe parcursul anului 2010 a înregistrat o uşoară scădere; 

 - Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri Sibiu (B.M.F.MS.) a continuat 

politica de dezvoltare de noi instrumente şi servicii financiare începută în anii 

anteriori, derulând proiecte importante pentru piaţa de capital din România; 
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 - piaţa de capital din România a înregistrat în ultimii ani o creştere a 

numărului de emitenţi ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe piaţa 

reglementată, iar pe segmentul RASDAQ numărul acestora a scăzut 

semnificativ; 

 - s-a constatat o creştere a numărului investitorilor atât în fonduri deschise 

de investiţii, cât şi în fondurile închise de investiţii, precum şi o creştere a 

activului net al acestor fonduri. 

 

 III. CU PRIVIRE LA EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI 

CHELTUIELI 

 

 - C.N.V.M. este finanţată integral din venituri proprii, conform 

prevederilor art. 13 al OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului C.N.V.M., 

aprobată prin Legea nr. 514/2002 modificată şi completată prin Legea nr. 

297/2004 privind piaţa de capital, precum şi prin Legea nr. 289/2010 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - C.N.V.M. a preconizat pentru anul 2010 un nivel al veniturilor curente 

în creştere, faţă de anul precedent, concomitent cu menţinerea politicii de 

reducere a cheltuielilor; 

 - veniturile curente au înregistrat un grad de realizare de 115,52% faţă de 

prevederile anuale, respectiv 38.380,15 mii lei faţă de 33.225 mii lei prevederi 

definitive. 

 - nivelul cheltuielilor bugetare curente previzionate pentru anul 2010 faţă 

de cel aprobat pentru anul 2009 a fost redus cu 15,20%. 

 - gradul de realizare a cheltuielilor la 31.12.2010 a fost 79,19% respectiv 

32.723,81 mii lei faţă de 41.325 mii lei prevederi anuale, rezultând o economiei 

de 8.601,20 mii lei. 

 - constatările cuprinse în raportul de audit evidenţiază faptul că situaţiile 

financiare la 31.12.2010 au fost elaborate în conformitate cu prevederile Legii 
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contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

şi ale reglementărilor contabile aplicabile. 

 - execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a fost raportată potrivit 

structurii bugetului aprobat în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. g) 

din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 - pentru exerciţiul bugetar 2010 s-a avut în vedere echilibrarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli, în condiţiile actuale ce caracterizează piaţa de capital şi 

implicit activitatea C.N.V.M.. Plăţile efectuate se încadrează în creditele 

bugetare definitive şi nu depăşesc angajamentele legale şi bugetare. 

 - În concluzie, raportul de audit a reţinut faptul că formarea, 

administrarea, întrebuinţarea şi controlul resurselor C.N.V.M. s-au efectuat în 

conformitate cu normele stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, precum şi cu prevederile legale aflate în vigoare pe parcursul execuţiei 

bugetare. 

 Comisiile pentru buget, finanţe şi Comisiile economice, din Senat şi 

Camera Deputaţilor, propun Plenului Parlamentului dezbaterea Raportului anual 

de activitate pe anul 2010 al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 289/2010 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative „în numele C.N.V.M.”, preşedintele acesteia 

prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual 

al C.N.V.M., , care cuprinde activităţile acesteia, situaţiilor financiare anuale şi 

raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului, în şedinţa comună 

a celor două Camere ale Parlamentului”. 
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PREŞEDINTE 
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