
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 
 

L E G E 
 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului  
nr.  32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa 
de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 
Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr.  32 

din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din  
30 iunie 2012, cu următoarele modificări şi completări: 

 
1.  La articolul 84, litera b) a alineatului (1) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
„b) să asigure o evaluare corectă şi independentă a valorii 

instrumentelor financiare derivate, negociate în afara pieţelor 
reglementate. În acest sens S.A.I. şi societatea de investiţii 
autoadministrată nu trebuie să se bazeze în mod exclusiv sau mecanic pe 
ratinguri de credit emise de agenţiile de rating de credit definite la art. 3 
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alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de 
rating de credit, pentru a evalua bonitatea activelor O.P.C.V.M.” 

 
2. La articolul 84, după alineatul (10) se introduce un nou 

alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:  
„(11) Ţinând cont de natura, amploarea şi complexitatea 

activităţilor O.P.C.V.M., A.S.F. monitorizează caracterul adecvat al 
proceselor de evaluare a creditelor de către societăţile de administrare 
sau de investiţii, evaluează utilizarea referirilor la ratingurile de credit, 
astfel cum sunt menţionate la alin. (1) în cadrul politicilor lor de 
investiţii cu privire la O.P.C.V.M. şi, atunci când este cazul, încurajează 
atenuarea impactului acestor referiri, în vederea reducerii dependenţei 
exclusive şi mecanice pe astfel de ratinguri de credit.” 

 
3. La articolul 203, înaintea punctului 1 se introduce un nou 

punct, cu următorul cuprins: 
„- La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:  
«(31) În exercitarea atribuţiilor stabilite în statutul său, A.S.F. 

poate fi furnizor de formare, pregătire şi perfecţionare profesională, 
evaluator de competenţe profesionale în domeniul pieţei de capital. De 
asemenea A.S.F. echivalează automat diplomele, atestatele şi 
certificatele emise de  organismele internaţionale.»”  

 
4. La articolul 203, după punctul 1 se introduce un nou 

punct, punctul 11, cu următorul cuprins: 
„11. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 6 se introduce 

un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins: 
«61. firmă de investiţii – orice persoană juridică a cărei activitate 

curentă o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de 
investiţii către terţi şi/sau desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi 
de investiţii pe baze profesionale prevăzute la art. 5 alin. (1), incluzând 
societăţile de servicii de investiţii financiare, definite conform art. 6;»” 
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5. La articolul 203, după punctul 7 se introduc două noi 
puncte, punctele 71  şi 72, cu următorul cuprins: 

„71. După alineatul (4) al articolului 2 se introduce un nou 
alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: 

«(41) A.S.F. exercită atribuţii de supraveghere, investigare şi 
control, pentru a căror realizare poate acţiona în oricare dintre 
următoarele moduri: direct,  în colaborare cu alte entităţi ale pieţei, cu 
alte autorităţi  prin sesizarea organelor judiciare competente.» 

 
72. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (5) şi  

litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
«(5) În scopul exercitării atribuţiilor de supraveghere, 

investigare şi control, A.S.F. poate:  
a) să verifice modul de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor 

legale şi statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor 
executivi, precum şi ale altor persoane în legătură cu activitatea 
entităţilor reglementate;»”     

 
6. La articolul 203, după punctul 8 se introduc două noi 

puncte, punctele 81 şi 82, cu următorul cuprins: 
„81. La articolul 2 alineatul (5),  literele d) – f) se modifică şi 

vor avea următorul cuprins: 
«d) să solicite informaţii şi/sau să examineze orice documente, 

să obţină copii, extrase şi să ridice orice documente ale entităţilor 
reglementate, ale emitenţilor sau ale altor entităţi care desfăşoară 
activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi 
cu instrumentele financiare;  

e) să efectueze inspecţii şi/sau controale la sediul entităţilor 
reglementate şi al celor care desfăşoară activităţi sau efectuează 
operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare şi 
să solicite, dacă se impune, concursul instituţiilor/autorităţilor/organelor 
competente pentru exercitarea acestui drept; 

f) să audieze orice persoană şi să solicite informaţii în legătură 
cu activităţile desfăşurate de aceasta pe piaţa de capital şi/sau în legătură 
cu solicitări de asistenţă formulate de autorităţi similare A.S.F., în baza 
acordurilor internaţionale la care A.S.F. este parte.» 
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82. La articolul 2 alineatul (5), după litera f) se introduc nouă 
noi litere,  literele g) – o), cu următorul cuprins: 

«g) să sigileze orice încăpere care aparţine entităţilor care 
desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa 
de capital în care se află documente sau alte evidenţe legate de 
activitatea acestora, pe durata investigaţiei şi în măsura în care aceasta se 
impune; 

h) să dispună măsurile necesare astfel încât entităţile care 
desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa 
de capital şi cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile 
prezentei legi, ale reglementărilor A.S.F. şi ale celorlalte acte normative 
privind piaţa de capital; 

i) să solicite încetarea oricărei activităţi care este contrară 
prevederilor prezentei legi, reglementărilor A.S.F. şi celorlalte acte 
normative privind piaţa de capital; 

j) să interzică exercitarea temporară a activităţii profesionale;  
k) să solicite informaţii auditorilor entităţilor care desfăşoară 

activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi 
cu instrumentele financiare; 

l) să suspende tranzacţiile cu instrumente financiare şi/sau să 
retragă de la tranzacţionare instrumentele financiare; 

m) să sesizeze organele judiciare competente; 
n) să solicite entităţilor reglementate şi  celor care desfăşoară 

activităţi sau efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu 
instrumentele financiare să permită efectuarea de verificări de către 
auditori sau de către experţi, la cererea motivată a acestora; 

o) să solicite şi să fie în drept să primească de la instituţiile de 
credit autorizate de către Banca Naţională a României informaţii 
necesare investigaţiilor A.S.F., precum şi pentru a răspunde solicitărilor 
de asistenţă primite de A.S.F. în baza acordurilor internaţionale la care 
A.S.F. este parte.»” 

 
7. La articolul 203, după punctul 14 se introduce un nou 

punct, punctul 141, cu următorul cuprins: 
„141. La articolul 8 după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
«(11) Persoanele care deţin calitatea de membru în consiliul de 

administraţie/consiliul de supraveghere al unui S.S.I.F. pot deţine 
concomitent şi calitatea de membru în consiliul de administraţie sau, 



 5

după caz, în consiliul de supraveghere la cel mult alte două entităţi 
autorizate de A.S.F.»” 

 
8. La articolul 203, după punctul 24 se introduce un nou 

punct, punctul 241, cu următorul cuprins: 
„241. La articolul 126 alineatul (1), literele c) şi e) se modifică 

şi vor avea următorul cuprins: 
«c) structura acţionariatului, identitatea şi integritatea 

acţionarilor care exercită o influenţă semnificativă asupra membrilor 
consiliului de administraţie şi directorilor sau, după caz, membrilor 
consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului; 
.................................................................................................................... 

e) condiţiile de calificare, experienţă profesională şi  reputaţie 
care trebuie îndeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate şi conflict 
de interese care trebuie evitate de către membrii consiliului de 
administraţie şi de directori sau, după caz, de membrii consiliului de 
supraveghere şi de membrii directoratului, din cadrul operatorului de 
piaţă;»” 

 
9. La articolul 203, după punctul 25 se introduc două noi 

puncte, punctele 251 şi 252, cu următorul cuprins: 
„251. Articolul 130 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 130. – (1) Membrii consiliului de administraţie sau, după 

caz, membrii consiliului de supraveghere, al operatorului de piaţă sunt 
validaţi individual de A.S.F., înainte de începerea exercitării mandatului 
de către fiecare dintre aceştia. 

(2) Personalul din conducerea executivă, soţul/soţia sau rudele 
acestora, precum şi afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi 
acţionari, administratori, cenzori, angajaţi, agenţi pentru servicii de 
investiţii financiare, reprezentanţi ai compartimentului de control intern 
la un intermediar sau persoane implicate cu acesta. 

 (3) Membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după 
caz, membrii consiliului de supraveghere şi membrii directoratului 
operatorului de piaţă sunt obligaţi să notifice în scris acestuia natura şi 
întinderea interesului sau a relaţiilor materiale, dacă: 

a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţă; 
b) este membru al consiliului de administraţie sau, după caz, 

membru al consiliului de supraveghere al unei persoane juridice care 
este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţă; 
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c) se află în legături strânse sau are o relaţie materială cu o 
persoană care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piaţă; 

d) se află în situaţia care ar putea influenţa adoptarea deciziei în 
cadrul şedinţelor consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului 
de supraveghere. 

(4) Condiţiile de calificare, experienţă profesională şi reputaţie 
care trebuie îndeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate şi conflict 
de interese care trebuie evitate de către membrii consiliului de 
administraţie, directorii sau, după caz, membrii consiliului de 
supraveghere şi membrii directoratului sunt stabilite prin reglementări 
A.S.F.» 

 
252. La articolul 139, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
«(11) Prevederile art. 130 se aplică şi în cazul operatorului de 

sistem.»” 
 
10. La articolul 203, după punctul 26 se introduc patru noi 

puncte, punctele 261 – 264,  cu următorul cuprins: 
„261.  La articolul 146, alineatele (1), (2), (5) şi (7) se modifică 

şi vor avea următorul cuprins: 
«Art. 146. – (1) Depozitarul central este acea persoană juridică, 

constituită sub forma societăţii pe acţiuni, emitentă de acţiuni 
nominative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizată şi 
supravegheată de A.S.F., care efectuează operaţiunile de depozitare a 
instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, precum şi orice 
operaţiuni în legătură cu acestea. 

(2) Depozitarul central va efectua operaţiuni de compensare-
decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare, altele decât cele 
derivate, în conformitate cu prevederile art. 143. 
.................................................................................................................... 

(5) Depozitarul central va furniza emitenţilor informaţiile 
necesare pentru exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare 
depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligaţiilor 
emitentului faţă de deţinătorii de instrumente financiare. 
.................................................................................................................... 

(7) Raportarea prevăzută la alin. (6) se va efectua astfel: 
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a) pentru un anumit instrument financiar, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data solicitării depozitarului central; 

b) pentru toate instrumentele financiare, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la datele de 30 iunie şi 31 decembrie.» 

 
262. Articolul 147 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 147. – Toate clasele de instrumente financiare, altele decât 

cele derivate, tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui 
sistem alternativ de tranzacţionare vor fi depozitate, în mod obligatoriu, 
la depozitarul central autorizat, în vederea efectuării în mod centralizat a 
operaţiunilor cu instrumente financiare şi asigurării unei evidenţe unitare 
a acestor operaţiuni.» 

 
263. La articolul 149 după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
«(11) Condiţiile de calificare, experienţă profesională şi 

reputaţie care trebuie îndeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate 
şi conflict de interese care trebuie evitate de către membrii consiliului de 
administraţie, directorii sau, după caz, membrii consiliului de 
supraveghere şi membrii directoratului sunt stabilite prin reglementări 
A.S.F.» 

 
264. La articolul 151, alineatele (1) - (3) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 
«Art. 151. – (1) Conturile de instrumente financiare deschise la 

depozitarul central de intermediari, vor fi evidenţiate astfel încât să se 
asigure separarea instrumentelor  financiare deţinute în nume propriu, de 
cele deţinute în contul clienţilor acestora. 

(2) Participanţii la sistemul de compensare-decontare au 
obligaţia de a ţine subconturi individualizate de instrumente financiare 
deţinute în contul clienţilor lor şi de a înregistra zilnic în registrul 
propriu deţinerile, pe fiecare client, pentru fiecare clasă de instrumente 
financiare. 

(3) Depozitarul central va fi direct răspunzător pentru asigurarea 
zilnică a concordanţei dintre cantitatea de instrumente financiare 
înregistrată în conturile de instrumente financiare şi cantitatea de 
instrumente financiare emise.»” 
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11. La articolul 203, punctul 27 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„27. La articolul 151, alineatele (4) – (6) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

«(4) Garanţiile financiare şi ipotecile mobiliare asupra 
instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, se constituie şi se 
execută potrivit reglementărilor emise de A.S.F., cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 

(5) Executarea silită a garanţiilor financiare asupra 
instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, a ipotecilor 
mobiliare asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate sau, 
după caz, executarea silită iniţiată ca urmare a instituirii procedurii 
popririi/sechestrului asupra instrumentelor financiare, altele decât cele 
derivate se realizează potrivit reglementărilor emise de A.S.F., cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(6) Însuşirea instrumentelor financiare care fac obiectul unei 
ipoteci mobiliare sau al popririi/sechestrului se poate realiza numai în 
situaţia în care nu a fost posibilă stingerea creanţei prin vânzarea 
instrumentelor financiare respective printr-un intermediar,  pe o piaţă 
reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.»” 

 
12. La articolul 203, după punctul 27 se introduc opt noi 

puncte, punctele 271 – 278,  cu următorul cuprins: 
„271. La articolul 155, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
«Art. 155. – (1) Instrumentele financiare păstrate în conturile 

deschise la depozitarul central nu vor putea fi considerate ca aparţinând 
patrimoniului acestuia şi nu vor putea face obiectul niciunei pretenţii din 
partea creditorilor depozitarului.» 

 
272. Denumirea capitolului V se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
«CAPITOLUL V 

Contrapartea centrală şi casa de compensare» 
 

273. Articolul 157 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 157. – (1) Contrapartea centrală este o persoană juridică 

care se interpune între contrapărţile la contractele tranzacţionate pe una 
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sau mai multe pieţe financiare, devenind astfel cumpărător pentru fiecare 
vânzător şi vânzător pentru fiecare cumpărător. 

(2) A.S.F. este autoritatea competentă responsabilă de 
îndeplinirea sarcinilor care decurg din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi 
registrele centrale de tranzacţii, pentru autorizarea şi supravegherea 
contrapărţilor centrale stabilite pe teritoriul României. 

(3) Casa de compensare este o entitate responsabilă de 
calcularea poziţiilor nete ale intermediarilor, ale unei posibile contrapărţi 
centrale şi/sau ale unui posibil agent de decontare. 

(4) Casa de compensare pentru instrumente financiare derivate 
acţionează ca şi contraparte centrală. 

(5) Aceeaşi entitate poate fi autorizată să acţioneze ca o 
contraparte centrală, atât pentru instrumentele financiare derivate, cât şi 
pentru instrumentele financiare, altele decât cele derivate.» 

 
274. La articolul 159, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 
«(2) A.S.F. reglementează înfiinţarea şi funcţionarea casei de 

compensare şi a contrapărţii centrale, pentru a garanta siguranţa 
tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate şi cu alte instrumente 
financiare decât cele derivate, în conformitate cu normele europene. 

(3) Prevederile art. 148 şi 149 se vor aplica în mod 
corespunzător casei de compensare şi contrapărţii centrale.»  

 
275. Articolul 160 se abrogă. 
 
276. Articolul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 161. – (1) Marjele constituite în numele membrilor 

compensatori nu vor putea fi considerate ca aparţinând activelor casei de 
compensare/contrapărţii centrale şi nu vor putea face obiectul cererii sau 
plăţii creditorilor casei de compensare/contrapărţii centrale. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv în cazul falimentului 
sau lichidării administrative a casei de compensare/contrapărţii 
centrale.» 
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277. Articolul 162 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 162. – (1) Reglementările contrapărţii centrale sunt supuse 

aprobării A.S.F. şi privesc cel puţin cerinţele aferente contrapărţilor 
centrale conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 4 iulie 2012, altor norme ale Uniunii 
Europene relevante şi reglementărilor emise de A.S.F.  

(2) Reglementările contrapărţii centrale sunt supuse aprobării 
A.S.F., în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. 

(3) Contrapartea centrală solicită aprobarea prealabilă a B.N.R. 
pentru sistemul de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, 
precum şi pentru orice modificare a acestuia.» 

 
278. Articolul 167 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 167. – În cadrul declanşării procedurii de faliment 

împotriva contrapărţii centrale/casei de compensare, judecătorul-sindic 
numeşte lichidatorul, cu consultarea A.S.F.»” 

 
13. La articolul 203, după punctul 28 se introduc două noi 

puncte, punctele 281  şi 282, cu următorul cuprins: 
„281. La articolul 169, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
«Art. 169. – (1) Momentul din care un ordin de transfer este 

considerat introdus în sistemul de compensare-decontare trebuie să fie 
clar precizat prin regulile sistemului de compensare-decontare.» 

 
282. La articolul 169, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
«(11) Un ordin de transfer introdus în sistem nu va putea fi 

revocat de către un participant la sistemul de compensare-decontare sau 
de către un terţ, după termenul stabilit prin regulile sistemului 
respectiv.»” 

 
14. La articolul 203, după punctul 43 se introduce un nou 

punct, punctul 431, cu următorul cuprins: 
„431. La articolul 189, după alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
«(3) Dreptul investitorilor de a retrage subscrierile se exercită în 

condiţiile şi în limitele menţionate în prospect, ofertantul având 
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posibilitatea de a stabili că subscrierile pot fi retrase numai în situaţiile 
menţionate la alin. (1) şi/sau  la alin. (2), după caz.»” 

 
15. La articolul 203, punctul 60 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„60. Articolul 272 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 272. – (1) Constituie contravenţii următoarele fapte 

săvârşite de către: 
a) S.S.I.F. şi/sau de către membrii consiliului de administraţie 

sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, 
reprezentanţii compartimentului de control intern, agenţii pentru servicii 
de investiţii financiare ai S.S.I.F. şi agenţii delegaţi, persoanele fizice 
care exercită de jure sau de facto funcţii de conducere ori exercită cu 
titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, precum şi de 
către persoana sau persoanele care acţionează în mod concertat şi care a 
decis să achiziţioneze o participaţie calificată într-o S.S.I.F. sau sunt 
acţionari ai S.S.I.F., după caz, în legătură cu: 

1. nerespectarea condiţiilor care au stat la baza autorizării şi a 
condiţiilor de funcţionare prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4  
alin. (1) şi (2), art. 6, art. 8 alin. (5), art. 9, 14, 15, 16, art. 18 alin. (1), 
(2), (4), (5), (7) şi (8) şi art. 20 alin. (3); 

2. nerespectarea regulilor prudenţiale prevăzute la art. 23 
alin. (1) şi (4), art. 24 şi 25; 

3. nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 26 
alin. (1), art. 27 �i art. 28 alin. (1) �i (7); 

4. nerespectarea prevederilor art. 37, art. 38 alin. (1) �i (4), 
art. 39 �i 391 referitoare la opera�iunile transfrontaliere ale S.S.I.F.; 

5. nerespectarea prevederilor existente în reglementările 
proprii �i/sau ale operatorului de pia�ă/sistem/depozitar central/casa de 
compensare aprobate de A.S.F.; 

6. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. 
cu privire la serviciile de investiţii financiare; 

7. desfăşurarea de activităţi şi servicii prevăzute la art. 5  
alin. (1) care exced obiectului de activitate autorizat de A.S.F. 

b) institu�iile de credit �i/sau de către conducătorii structurii 
organizatorice aferente opera�iunilor pe pia�a de capital, 
reprezentan�ii compartimentului de control intern �i agen�ii pentru 
servicii de investi�ii financiare �i agen�ii delega�i ai institu�iilor de 
credit, precum �i de către persoanele fizice care exercită de jure sau de 
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facto funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activită�i 
reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:  

1. nerespectarea cerin�ei de înscriere în Registrul A.S.F. �i 
a condi�iilor de func�ionare prevăzute la art. 3 alin. (2) �i (3), art. 4  
alin. (1) �i (2) �i art. 16; 

2. nerespectarea regulilor pruden�iale prevăzute la art. 23 
alin. (1) �i (4), art. 24 �i 25; 

3. nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 26 
alin. (1), art. 27 �i art. 28 alin. (1) �i (7);  

4. nerespectarea prevederilor existente în reglementările 
operatorului de pia�ă/sistem/depozitar central/casa de compensare 
aprobate de A.S.F.; 

5. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. 
cu privire la serviciile de investiţii financiare; 

6. desfăşurarea de activităţi şi servicii prevăzute la art. 5  
alin. (1) care exced obiectului de activitate autorizat de Banca Naţională 
a României; 

c) intermediarii din alte state membre, precum �i de către 
persoanele fizice care exercită de jure sau de facto func�ii de conducere 
ori exercită cu titlu profesional activită�i reglementate de prezenta lege, 
după caz, în legătură cu: 

1. nerespectarea cerin�ei de înscriere în Registrul A.S.F. 
prevăzute la art. 3 alin. (2) pentru desfă�urarea de servicii �i activită�i 
de investi�ii financiare pe teritoriul României; 

2. nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (1) – (3), alin. (5) 
�i (6) �i art. 42 alin. (2) referitoare la intermediari din alte state 
membre; 

3. nerespectarea prevederilor existente în reglementările 
operatorului de pia�ă/sistem/depozitar central/casa de compensare 
aprobate de A.S.F.; 

4. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. 
cu privire la serviciile de investiţii financiare; 

d) intermediarii din state nemembre, precum �i de către 
persoanele fizice care exercită de jure sau de facto func�ii de conducere 
ori exercită cu titlu profesional activită�i reglementate de prezenta lege, 
după caz, în legătură cu: 

1. nerespectarea cerin�ei de înscriere în Registrul A.S.F. 
prevăzute la art. 3 alin. (2) pentru desfă�urarea de servicii �i activită�i 
de investi�ii financiare pe teritoriul României; 
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2. nerespectarea prevederilor art. 43 referitoare la 
intermediari din state nemembre; 

3. nerespectarea prevederilor existente în reglementările 
operatorului de pia�ă/sistem/depozitar central/casa de compensare 
aprobate de A.S.F.; 

4. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. 
cu privire la serviciile de investiţii financiare; 

e) traderii, precum �i de către persoanele fizice care exercită de 
jure sau de facto func�ii de conducere ori exercită cu titlu profesional 
activită�i reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:  

1. nerespectarea cerin�ei de înscriere în Registrul A.S.F. 
prevăzute la art. 30 alin. (1); 

2. nerespectarea prevederilor art. 31 referitoare la acordul 
operatorului de pia�ă �i la respectarea reglementărilor respectivei 
pie�e reglementate; 

3. nerespectarea prevederilor art. 32 referitoare la 
compensarea �i decontarea tranzac�iilor efectuate de traderi; 

4. nerespectarea prevederilor art. 33 referitoare la 
interdic�iile stabilite pentru traderi; 

5. nerespectarea regulilor pruden�iale �i de conduită 
prevăzute la art. 23 alin. (1) �i (4), art. 24 alin. (1) lit. d) �i art. 26  
alin. (1); 

6. nerespectarea prevederilor existente în reglementările 
operatorului de pia�ă/sistem aprobate de A.S.F.; 

7. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. 
cu privire la serviciile de investiţii financiare; 

f) consultan�ii de investi�ii, precum �i de către persoanele 
fizice care exercită de jure sau de facto func�ii de conducere ori 
exercită cu titlu profesional activită�i reglementate de prezenta lege, 
după caz, în legătură cu: 

1. nerespectarea interdic�iilor stabilite la art. 35 alin. (4); 
2. nerespectarea regulilor de conduită la care se face referire 

la art. 35 alin. (5); 
3. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. 

cu privire la serviciile de investiţii financiare; 
g) entită�ile autorizate, reglementate �i supravegheate de 

A.S.F., emiten�ii de valori mobiliare �i/sau de către membrii 
consiliului de administra�ie sau ai consiliului de supraveghere, 
directorii ori membrii directoratului ai entită�ii autorizate, reglementate 
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�i supravegheate sau emiten�ilor de valori mobiliare, persoanele fizice 
care exercită de jure sau de facto func�ii de conducere ori exercită cu 
titlu profesional activită�i reglementate de prezenta lege sau au legătură 
cu activitatea entită�ilor autorizate, reglementate �i supravegheate de 
A.S.F. �i/sau a emiten�ilor de valori mobiliare, precum �i de către 
entită�ile care au obligaţia de informare cu privire la depăşirea 
pragurilor de de�inere prevăzute la art. 228 alin. (1), după caz, în 
legătură cu: 

1. încălcarea prevederilor privind ofertele publice �i 
opera�iunile de retragere a ac�ionarilor dintr-o societate prevăzute la  

art. 173 alin. (2), art. 174 alin. (2), art. 175 alin. (1), (31) �i (4), art. 176, 

177, art. 178 alin. (1) – (3), art. 179, art. 183 alin. (1) �i (2), art. 184,  
art. 185 alin. (2) �i (4), art. 186 alin. (1), art. 187, art. 190 – 192, art. 
193 alin. (2) �i (3), art. 195 alin. (1), art. 196 alin. (2) �i (3), art. 197, 
art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200, art. 204 alin. (7), art. 206 

alin. (5) �i art. 208; 

2. încălcarea prevederilor privind admiterea la 
tranzac�ionare a valorilor mobiliare prevăzute la art. 211 alin. (1), art. 
212, 215, 216, art. 217 alin. (1), art. 219, art. 220 alin. (1) – (3), art. 221, 
222 �i art. 223 alin. (1); 

3. încălcarea obliga�iilor de raportare, de realizare a 
opera�iunilor �i de respectare a conduitei �i condi�iilor prevăzute la  
art. 209, 210, art. 224 alin. (1) – (5) �i (8), art. 225, art. 226  
alin. (1) – (5) �i (7), art. 227, art. 228 alin. (1), (3) �i (4),  

art. 229 – 233, art. 235 alin. (1), art. 236, 237, 239, art. 240 alin. (3),  

art. 241 alin. (1) �i (2), art. 242 �i art. 243 alin. (1), (4) �i (9) – (11); 

4. desfă�urarea unei oferte publice fără aprobarea A.S.F. a 
prospectului/documentului de ofertă, precum �i desfă�urarea fără 
aprobarea A.S.F.  a oricăror activită�i sau opera�iuni pentru care 
prezenta lege sau reglementările A.S.F. impun aprobarea; 

5. nerespectarea condi�iilor stabilite prin decizia A.S.F. de 
aprobare a prospectului/documentului de ofertă, a unor amendamente la 
acesta, precum �i a anun�ului/anun�ului preliminar sau materialelor 
publicitare aferente unei oferte publice; 

6. nerespectarea obliga�iei prevăzute la art. 146 alin. (4) 
privind încheierea de contracte cu depozitarul central; 
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7. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. 
cu privire la emitenţi şi operaţiuni de piaţă; 

h) operatorii de piaţă/sistem, administratorii sau membrii 
consiliului de supraveghere, directorii sau membrii directoratului 
operatorilor de pia�ă/operatorilor de sistem, de către persoanele fizice 
care exercită de jure sau de facto func�ii de conducere ori exercită cu 
titlu profesional activită�i reglementate de prezenta lege,  precum �i de 
către persoanele care achiziţionează acţiuni care conduc la o deţinere 
directă sau împreună cu persoanele cu care ac�ionează în mod 
concertat, mai mare sau egală cu 20% din drepturile de vot, reglementate 
de prezenta lege, după caz, în legătură cu: 

1. nerespectarea condi�iilor care au stat la baza autorizării 
�i a condi�iilor de func�ionare a operatorilor de pia�ă prevăzute la 
art. 126 alin. (2) �i (3), art. 129, 130, 131 �i 133; 

2. nerespectarea prevederilor privind reglementările emise de 

operatorii de pia�ă prevăzute la art. 134 alin. (1) şi (2), art. 141 �i 249; 

3. nerespectarea prevederilor existente în reglementările 
operatorului de pia�ă/sistem aprobate de A.S.F.; 

4. nerespectarea prevederilor privind supravegherea pie�elor 
reglementate prevăzute la art. 135 alin. (2); 

5. nerespectarea obliga�iilor stipulate la art. 136 alin. (1) �i 
(2) privind furnizarea de date, informa�ii �i documente, respectiv de 
modificare a reglementărilor proprii; 

6. nerespectarea prevederilor privind sistemele alternative de 
tranzac�ionare prevăzute la art. 140; 

7. neacordarea în mod nejustificat a accesului intermediarilor 
din state membre potrivit art. 42 alin. (1); 

8. nerespectarea reglementărilor emise de A.S.F cu privire la 
pieţe reglementate şi sisteme alternative de tranzacţionare; 

i) S.A.I., A.O.P.C. autoadministrată ori depozitar �i/sau de 
către membrii consiliului de administra�ie sau ai consiliului de 
supraveghere, directorii ori membrii directoratului �i reprezentan�ii 
compartimentului de control intern ai unei S.A.I. sau A.O.P.C. 
autoadministrate, precum �i de către persoanele fizice care exercită de 
jure sau de facto func�ii de conducere ori exercită cu titlu profesional 
activită�i reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:  

1. încălcarea condi�iilor de constituire, înregistrare la A.S.F. 
�i func�ionare a A.O.P.C. prevăzute la art. 115 alin. (1) �i (4), art. 117 
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alin. (1), art. 118, art. 119 alin. (2), art. 120 alin. (1), (3) �i (4) �i art. 
286 alin. (1) – (3); 

2. nerespectarea prevederilor reglementărilor interne ale 
societă�ii de investi�ii de tip închis autoadministrate, regulilor 
fondului/actului constitutiv al societă�ii de investi�ii de tip închis 
�i/sau ale prospectelor de emisiune ale A.O.P.C.; 

3. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F 
cu privire la activitatea societăţilor de administrare a investiţiilor, a 
organismelor de plasament autorizate/avizate de A.S.F. şi a depozitarilor 
acestora; 

j) depozitarii centrali, casele de compensare, contrapăr�ile 
centrale, intermediari �i/sau de către membrii consiliului de 
administra�ie sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii 
directoratului, precum �i de către persoanele fizice care exercită de jure 
sau de facto func�ii de conducere în cadrul entită�ilor anterior 
men�ionate ori de către alte persoane responsabile, după caz, în legătură 
cu: 

1. nerespectarea condi�iilor care au stat la baza autorizării 
�i a condi�iilor de func�ionare la care se face referire la art. 148 alin. 
(1) �i (2) �i art. 159 alin. (2) �i (3); 

2. refuzul de a furniza A.S.F. informa�iile solicitate, 
conform art. 144 alin. (2), referitoare la compensarea �i decontarea 
tranzac�iilor; 

3. refuzul de a furniza emiten�ilor informa�iile necesare 
pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate 
conform art. 146 alin. (4) �i (5); 

4. refuzul de a raporta depozitarului central titularii 
subconturilor individualizate de�inute de intermediari conform art. 146 
alin. (6); 

5. nerespectarea de către intermediari a obliga�iilor de 
raportare în termenele prevăzute la art. 146 alin. (7); 

6. nerespectarea obliga�iilor privind eviden�ierea valorilor 
mobiliare �i a sarcinilor asupra acestora prevăzute la art. 151; 

7. refuzul de a duce la îndeplinire solicitările A.S.F. 
prevăzute la art. 153 alin. (2) �i art. 154; 

8. nerespectarea de către persoanele responsabile a 
obliga�iilor privind achizi�ia, de�inerea �i înstrăinarea ac�iunilor 
depozitarului central conform art. 150; 
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9. nerespectarea de către persoanele responsabile a 
obliga�iilor privind achizi�ia, de�inerea �i înstrăinarea ac�iunilor 
casei de compensare/contrapăr�ii centrale conform normelor Uniunii 
Europene şi reglementărilor emise de A.S.F.;  

10. folosirea marjelor în alt scop decât acela specificat în 
reglementările la care se face referire în art. 158; 

11. nerespectarea de către casa de compensare �i/sau 
contrapartea centrală a obliga�iilor prevăzute la art. 163 �i 164; 

12. refuzul de a duce la îndeplinire solicitările A.S.F. 
prevăzute la art. 153 alin. (2) �i art. 165 �i 166; 

13. nerespectarea prevederilor referitoare la constituirea �i 
executarea garan�iilor financiare �i a ipotecilor mobiliare prevăzute la 
art. 151 alin. (4) – (6); 

14. nerespectarea prevederilor existente în reglementările 
operatorului de pia�ă/sistem aprobate de A.S.F.; 

15. nerespectarea prevederilor existente în reglementările 
depozitarului central/casei de compensare aprobate de A.S.F.; 

16. neacordarea în mod nejustificat a accesului 
intermediarilor din state membre potrivit art. 42 alin. (1); 

17. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de 
A.S.F. cu privire la depozitarul central, casele de compensare şi 
contrapărţile centrale; 

k) persoanele responsabile din partea Fondului de compensare a 
investitorilor în legătură cu:  

1. nerespectarea obliga�iilor de efectuare a plă�ilor 
compensatorii conform art. 47 �i de publicare a informa�iilor 
prevăzute la art. 48; 

2. nerespectarea reglementărilor Fondului de compensare a 
investitorilor aprobate de A.S.F.; 

3. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F 
cu privire la Fondul de compensare a investitorilor. 

(2) Constituie contraven�ii următoarele fapte: 
a) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, 

supraveghere, reglementare �i control sau în urma acestora; 
b) nerespectarea prevederilor referitoare la modul de întocmire a 

situa�iilor financiar-contabile �i la auditarea acestora, prevăzute la  
art. 258 alin. (1); 

c) încălcarea prevederilor art. 245 – 248 privind abuzul pe 
pia�ă; 
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d) nerespectarea obliga�iilor de raportare �i conduită 
prevăzute la art. 250; 

e) utilizarea neautorizată a sintagmelor servicii �i activită�i de 
investi�ii, societate de servicii de investi�ii financiare, agent pentru 
servicii de investi�ii financiare, pia�ă reglementată �i bursă de valori, 
asociate cu oricare dintre instrumentele financiare definite la art. 2  
alin. (1) pct. 11, sau a oricărei combina�ii între acestea; 

f) nerespectarea obliga�iilor prevăzute la art. 2861; 
g) împiedicarea fără drept a exercitării drepturilor conferite de 

către lege A.S.F., precum �i refuzul nejustificat al oricărei persoane de 
a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribu�iilor care îi revin 
conform legii; 

h) nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. în 
domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de 
terorism prin intermediul pieţei de capital; 

i) nepunerea  în aplicare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de 
capital;  

j) nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. cu 
privire la formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională, respectiv 
echivalarea automată a diplomelor, atestatelor �i certificatelor emise de 
organismele internaţionale; 

k) nerespectarea de către organul statutar competent al 
obligaţiilor prevăzute la art. 283 alin. (1); 

l) nerespectarea prevederilor titlului II din Regulamentul (UE) 
nr. 648/2012.»” 

 
16. La articolul 203, punctul 61 se modifică şi va următorul 

cuprins: 
„61. La articolul 273, literele a) şi b) ale alineatului (1) şi 

partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

«a) în cazul contraven�iilor prevăzute la art. 272 alin. (1)  
lit. a) – f), lit. g) pct. 4, 5 şi 7, lit. h), i), lit. j) pct. 1 – 9 �i 11 – 17, lit. k) 
pct. 2 şi 3 �i la alin. (2) lit. e), h), i) şi k): 

(i) cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei, 
pentru persoanele fizice; 

(ii) cu avertisment sau amendă de la 0,1% până la 5% din 
cifra de afaceri netă realizată în anul financiar anterior sanc�ionării, în 
func�ie de gravitatea faptei săvâr�ite, pentru persoanele juridice; 
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b) în cazul contraven�iilor prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. g) 
pct. 1, 2, 3 �i 6, lit. j) pct. 10), lit. k) pct. 1, alin. (2) lit. a), b), d), f), g) 
�i j): 

(i) cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru 
persoanele fizice; 

(ii) cu amendă de la 0,1% până la 10% din cifra de afaceri 
netă realizată în anul financiar anterior sanc�ionării, în func�ie de 
gravitatea faptei săvâr�ite, pentru persoanele juridice. 
..................................................................................................................... 

(3) Prin excep�ie de la prevederile art. 8 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 2/2001, în cazul persoanei juridice care a înregistrat o 
cifră de afaceri mai mică de 15 milioane lei sau nu a înregistrat cifră de 
afaceri în anul anterior sanc�ionării, precum şi în cazul persoanei 
juridice a cărei cifră de afaceri nu este accesibilă A.S.F., aceasta va fi 
sanc�ionată cu:»” 

 
17. La articolul 203, după punctul 61 se introduce un nou 

punct, punctul 611, cu următorul cuprins: 
„611. La articolul 273, după alineatul (4) se introduc două noi 

alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins: 
«(5) În cazul intermediarilor institu�ii de credit, cuantumul  

amenzilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) �i lit. b) pct. (ii) va fi 
determinat prin aplicarea procentelor respective la cifra de afaceri netă 
realizată din activitatea desfă�urată doar pe pia�a de capital, în anul 
financiar anterior sanc�ionării, cu luarea în considerare a prevederilor 
alin. (3). 

(6) În cazul institu�iilor de credit care desfă�oară activitatea de 
depozitare pentru organismele de plasament colectiv autorizate/avizate 
de A.S.F. cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) va fi 
determinat prin aplicarea procentelor respective la cifra de afaceri netă 
realizată din activitatea de depozitare, cu luarea în considerare a 
prevederilor alin. (3).»” 

 
18. La articolul 203, punctul 62 se modifică va avea 

următorul cuprins: 
„62. Articolele 2731 �i 2732 se modifică şi vor avea  următorul 

cuprins: 
«Art. 2731. – Desfăşurarea fără autorizaţie a oricăror activităţi 

sau operaţiuni pentru care prezenta lege cere autorizarea constituie 
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infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale, cu excepţia 
activităţilor şi serviciilor de investiţii prevăzute la art. 5 alin. (1) 
desfăşurate de S.S.I.F. şi instituţiile de credit, caz în care sunt aplicabile 
prevederile art. 273 alin. (1) lit. a). 

 
Art. 2732. — (1) Nerespectarea obliga�iilor prevăzute la art.203 

referitoare la ini�ierea, în termenul prevăzut de lege, a unei oferte 
publice de preluare obligatorie constituie contraven�ie �i se 
sanc�ionează după cum urmează:  

(i) pentru persoanele fizice: 
a) avertisment sau amendă de la 1.000 lei la 25.000 lei, în 

cazul în care termenul legal de lansare a ofertei a fost depăşit cu cel mult 
30 de zile; 

b) amendă de la 25.001 lei la 50.000 lei, în cazul în care 
termenul legal a fost depăşit cu cel mult 60 de zile; 

c) prin excepţie de la prevederile art. 8 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001, amendă de la 50.001 lei la 500.000 lei, în cazul 
în care termenul legal a fost depăşit cu mai mult de 60 de zile; 

(ii) pentru persoanele juridice: 
a) avertisment sau amendă de la 0,1% până la 1% din cifra de 

afaceri netă realizată în anul financiar anterior sanc�ionării, în cazul în 
care termenul legal a fost depă�it cu cel mult 30 de zile, dar nu mai 
pu�in de 10.000 lei; 

b) amendă de la 0,1% până la 5% din cifra de afaceri netă 
realizată în anul financiar anterior sanc�ionării, în cazul în care 
termenul legal a fost depă�it cu cel mult 60 de zile, dar nu mai pu�in 
de 25.000 lei; 

c) amendă de la 0,1% până la 10% din cifra de afaceri netă 
realizată în anul financiar anterior sanc�ionării, în cazul în care 
termenul legal a fost depă�it cu mai mult de 60 de zile, dar nu mai 
pu�in de 50.000 lei. 

(2) Nerespectarea prevederilor privind interdic�ia de a 
achizi�iona ac�iuni prevăzută la art. 203 alin. (2) �i (4)  constituie 
contraven�ie �i se sanc�ionează după cum urmează: 

(i)   pentru persoanele fizice, avertisment sau amendă de la 
10.000 lei la 500.000 lei; 

(ii) pentru persoanele juridice, avertisment sau amendă de la 
0,1% până la 10% din cifra de afaceri  netă realizată în anul financiar 
anterior sanc�ionării.  
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(3) În cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar 
anterior sancţionării nu este disponibilă la data sancţionării, va fi luată în 
considerare cea aferentă anului financiar în care persoana juridică a 
înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă. Prin 
an de referinţă se înţelege anul anterior sancţionării. 

(4) Prin excepţie de la prevederile art. 8 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001, în cazul persoanei juridice nou-înfiinţate care nu 
a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancţionării sau în cazul 
persoanei juridice a cărei cifră de afaceri nu este accesibilă A.S.F. şi care 
nu respectă obligaţiile prevăzute la alin. (1), aceasta va fi sancţionată cu: 

a) amendă de la 5.000 lei la 500.000 lei, în cazul în care 
termenul legal a fost depăşit cu cel mult 30 de zile; 

b) amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, în cazul în care 
termenul legal a fost depăşit cu cel mult 60 de zile; 

c) amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, în cazul în care 
termenul legal a fost depăşit cu mai mult de 60 de zile. 

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 8 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001, în cazul persoanei juridice nou-înfiinţate care nu 
a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancţionării sau în cazul 
persoanei juridice a cărei cifră de afaceri nu este accesibilă A.S.F. şi care 
nu respectă obligaţiile prevăzute la alin. (2), aceasta va fi sancţionată cu 
amendă de la 5.000 lei la 2.500.000 lei. 

(6) Dispoziţiile alin. (1), (3) �i (4) se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 205 
alin. (3) – (5).»” 

 
19. La articolul 203 punctul 66, articolul 278 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
„Art. 278. – (1) În ceea ce priveşte procedura de stabilire şi 

constatare a contravenţiilor, precum şi de aplicare a sancţiunilor, 
prevederile prezentei legi derogă de la dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001. 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 2/2001, termenul de prescrip�ie a constatării,  aplicării 
�i executării sanc�iunii contraven�ionale este de 3 ani de la data 
săvâr�irii faptei. 

(3) În cazul contraven�iilor continue, termenul de prescrip�ie 
de 3 ani curge de la data constatării faptei.” 
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20. La articolul 203, după punctul 67 se introduce un nou 

punct, punctul 671, cu următorul cuprins: 
„671. După articolul 279 se introduce un nou articol, articolul 

2791, cu  următorul cuprins: 
«Art. 2791. – Furtul instrumentelor financiare ale clien�ilor 

�i/sau ale fondurilor băne�ti aferente acestora constituie infrac�iune 
�i se pedepseşte în conformitate cu prevederile Codului penal.»” 

 
21. La articolul 203, după punctul 68, se introduce un nou 

punct, punctul 681, cu următorul cuprins: 
„681. – După articolul 2862 se introduce un nou articol, 

articolul 2863, cu următorul cuprins: 
«Art. 2863. – (1) Condi�iile de cvorum �i de majoritate de vot 

necesare desfă�urării adunărilor generale ale ac�ionarilor S.I.F. �i 
adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute la art. 115 alin. (1) �i (2) din 
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările �i completările 
ulterioare. 

(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările �i completările ulterioare, modificările ce 
vor fi efectuate la actele constitutive ale S.I.F., exclusiv pentru 
încadrarea acestora în prevederile alin. (1), vor fi înregistrate la Oficiul 
Registrului Comerţului, în baza hotarârii consiliului de 
administraţie/consiliului de supraveghere al S.I.F. sau al S.A.I. care 
administrează un S.I.F., după caz, ulterior obţinerii autorizaţiei din 
partea A.S.F.»” 

 
22. Articolul 206 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 206. – Dispozi�iile referitoare la contraven�ii se 

completează cu prevederile Ordonan�ei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contraven�iilor, aprobată cu modificări �i completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările �i completările ulterioare.” 

 
Art. II. – Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 

proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în 
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 
 
1. Litera e) a alineatului (3) al articolul 71 din capitolul II al 

titlului VII se modifică �i va avea următorul cuprins: 
„e) Fondul «Proprietatea» nu poate deţine mai mult de 10% din 

activele sale în valorile mobiliare menţionate la alin. (4) şi în 
instrumentele pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, emise 
de un singur emitent, cu excepţia titlurilor de stat.” 

 
2. După litera e) a alineatului (3) al articolul 71 din  

capitolul II al titlului VII se introduc două noi litere, literele e1) �i  
e2), cu următorul cuprins: 

„e1) Se exceptează de la respectarea limitei prevăzute la lit. e), 
valorile mobiliare dobândite de la statul român în temeiul prezentei legi; 

e2) Până la momentul diminuării de�inerii aferente valorilor 
mobiliare prevăzute la lit. e1), sub limita prevăzută la lit. e), se interzice 
Fondului «Proprietatea» achizi�ia de valori mobiliare emise de acela�i 
emitent �i care au fost dobândite de la statul român, cu excep�ia celor 
aferente exercitării drepturilor de preferin�ă, caz în care sunt aplicabile 
prevederile lit. k);” 

 
3. Litera k) a alineatului (3) a articolului 71 din capitolul II 

al titlului VII se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„k) Fondul «Proprietatea» poate să depăşească limitele privind 

investiţiile în instrumentele financiare care sunt incluse în activul său în 
cazul exercitării drepturilor de preferin�ă de subscriere aferente 
acestora, cu condiţia ca depăşirea să nu se întindă pe o perioadă mai 
mare de 120 de zile calendaristice;” 

 
4. După litera k) a alineatului (3) al articolul 71 din  

capitolul II al titlului VII se introduce o nouă literă, litera l), cu 
următorul cuprins: 

„l) În cazul de�inerilor de valori mobiliare neadmise la 
tranzacţionare dobândite de la statul român în temeiul prezentei legi, 
conform prevederilor lit. b), Fondul «Proprietatea» î�i va putea exercita 
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dreptul de preferin�ă aferent de�inerilor respective, în acest caz nefiind 
aplicabile prevederile lit. k).” 

 
5. Articolul 8 din capitolul II al titlului VII se abrogă. 
 
6. La articolul 9 din capitolul II al titlului VII alineatul (2)  

se abrogă. 
 
7. La articolul 91 din capitolul II al titlului VII alineatele  

(4) – (7) se abrogă. 
 
8. La articolul 10 din capitolul II al titlului VII,  

alineatele (1) – (3)  se abrogă. 
 
9. Articolul 101 din capitolul II al titlului VII se modifică şi 

va avea următorul conţinut: 
„Art. 101. – Orice vărsământ efectuat de statul român la Fondul 

«Proprietatea», în numerar sau natură, în temeiul prezentei legi, se 
consideră făcut cu prioritate pentru stingerea obligaţiei de plată a 
acţiunilor subscrise şi neplătite, fără distincţie sau distribuţie între surse 
sau sume.” 

 
10. La articolul 12 din capitolul II al titlului VII,  

alineatul (2) se abrogă. 
 
Art. III. – Ordonan�a de urgen�ă a  Guvernului nr.  93/2012 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările �i completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi 

alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins: 
„(7) În baza unor acorduri interna�ionale la care este parte, 

A.S.F. va putea da curs �i solicitărilor de informa�ii pentru 
investiga�ii care nu reprezintă încălcări ale legisla�iei din România, 
dar reprezintă încălcări în acele state semnatare ale respectivelor 
acorduri interna�ionale. 
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(8) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul  
art. 10 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului 
European �i al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele 
financiare derivate extrabursiere, contrapăr�ile centrale �i registrele 
centrale de tranzac�ii.” 

2. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(3) Actele individuale ale A.S.F. sunt autorizaţiile, atestatele, 
avizele şi deciziile.” 

 
3. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, 

cu următorul cuprins: 
„Art. 71. – (1) Obligaţia de păstrare a secretului de serviciu nu 

poate fi invocată de nicio persoană fizică sau juridică, care are legatură 
cu pia�a financiară nonbancară din România atunci când A.S.F. se află 
în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de lege. 

(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale fundamentale şi a 
atribuţiilor ce îi revin, A.S.F. poate face schimb de informaţii publice, 
cât şi confidenţiale şi/sau clasificate cu Banca Naţională a României, 
Consiliul Concurenţei, Ministerul Afacerilor Interne, Oficiul Naţional de 
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, precum şi cu alte autorităţi şi 
instituţii publice.” 

 
4. La articolul 17, alineatul (3) se abrogă. 
 
Art. IV. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 

legi, creanţa prevăzută la art. 4 al Titlului II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a 
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 142/2010, se preia de către 
Ministerul Finanţelor Publice de la Fondul „Proprietatea”, împreună cu 
toate accesoriile aferente. 

(2) Sumele obţinute din valorificarea creanţei prevăzute la  
alin. (1) se virează la bugetul de stat. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată. 
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