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OPINIA 

GRUPULUI CONSULTATIV DE DIALOG PERMANENT 

 

Luând în considerare scopul principal al Grupului Consultativ de Dialog Permanent de facilitare a 

comunicării în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare nebancare, între actorii 

pieței financiare nebancare, a asociațiilor relevante în domeniul protecției consumatorilor și 

A.S.F., și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestui grup aprobat de grup în data de 

11 martie 2015, Grupul fiind consultant la solicitarea membrilor săi sau a A.S.F. referitor la 

măsurile necesare în acest domeniu și la acțiunile care vor fi întreprinse în domeniul protecției 

consumatorilor de servicii financiare nebancare, 

Reținând dintre obiectivele Grupului ca fiind relevante pentru subiect: 

a) consolidarea protecției consumatorilor de servicii financiare; 

b) elaborarea unei strategii comune în domeniul protecției consumatorilor, inclusiv din 

perspectiva abordărilor de tip business conduct; 

c) cooperarea şi schimbul de informaţii în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor; 

d) emiterea de opinii și recomandări în domeniul protecției consumatorilor, referitoare la 

proiectele de reglementare ale A.S.F., la  formularea de propuneri de îmbunătățire a 

reglementărilor A.S.F., la modul de soluționare a reclamațiilor formulate de către entitățile 

aflate în aria de supraveghere a A.S.F.; 

e) recomandări referitoare la reglementări sau ghiduri de aplicare a reglementărilor; 

f) realizarea de analize privind modul în care sunt respectate cerințele de informare corectă, 

completă și transparentă a consumatorilor de servicii financiare, inclusiv a celor 

potențiali; 

g) consultări reciproce asupra unor probleme curente apărute în legătură cu protecţia 

consumatorilor; 

h) mediatizarea legislaţiei, a celor mai bune practici, a măsurilor şi acţiunilor legate de 

protecţia consumatorilor;  
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Grupul prezintă opinii și recomandări în domeniul protecției consumatorilor în principal cu 

scopul stabilirii unei culturi corespunzătoare pentru în acest domeniu și evaluarea dezvoltărilor 

pieței.  

În acest sens, Grupul consultativ de dialog permanent în domeniul protecției consumatorilor de 

servicii financiare ne-bancare emite următoarea  

OPINIE: 

 

Grupul Consultativ de Dialog Permanent în domeniul protecției consumatorilor de servicii 

financiare nebancare consideră că, pentru a asigura stabilitatea și dezvoltarea pieței financiare 

nebancare și pentru a proteja în mod eficient acționarii societăților comerciale din România, este 

recomandabil a se implementa în legislația aplicabilă una dintre opțiunile următoare: 

a) modificarea art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital în sensul în 

care alineatele (1) şi (2) să prevadă o condiţie de prezenţă a acţionarilor de 85% 

din totalul drepturilor de vot,  

având în vedere că un cvorum de 85% corespunde într-o mai mare măsură necesităţilor 

de protecţie a acţionarilor minoritari în condiţiile concrete ale societăţilor listate din 

România, fără însă a ridica o barieră insurmontabilă în faţa acţionarilor majoritari, 

asigurându-se o tranziţie corespunzătoare către dezvoltarea ordonată a pieței;  

sau 

b) ne-modificarea conținutului art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de 

capital în sensul în care alineatele (1) şi (2) să nu suporte modificări ale condițiilor 

de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor 

considerându-se că prin această conservare a situației actuale se menține nivelul minim 

de protecție necesar acționarilor minoritari, inclusiv a celor instituționali, aceștia din 

urmă având calitatea de participanți activi la dezvoltarea și stabilitatea pieței.  

 

București 

11 martie 2015 


