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Raport cu privire la observaţiile primite în perioada de consultare publică  

(15.05.2015 – 03.06.2015) pentru Regulamentul privind procedura de soluţionare de 

către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară  în baza Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 

privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, a petiţiilor referitoare la 

activitatea acestora pe piaţa de capital 

 

În urma procesului de consultare publică la care a fost supus proiectul de regulament în 

perioada 15.05.2015 – 03.06.2015, au fost primite o serie de observaţii şi propuneri din partea 

unor participanţi pe piaţa de capital, care au fost analizate în vederea preluării acelora ce pot 

contribui la optimizarea textului de regulament, la creşterea rigurozității şi flexibilităţii 

acestuia.  

Lista entităţilor care au transmis observaţii/propuneri la proiectul de regulament se regăseşte 

mai jos: 

1. SAI MUNTENIA INVEST SA 

2. BT ASSET MANAGEMENT SAI  

3. ASOCIAŢIA INVESTITORILOR PE PIAŢA DE CAPITAL 

4. SIF BANAT-CRIȘANA  

5. RAIFFEISEN BANK 

6. SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. 

7. BRD 

8. ASOCIAŢIA BROKERILOR 

 

Propunerile şi observaţiile primite în perioada de consultare publică se referă în principal la: 

1.Periodicitatea transmiterii rapoartelor privind situaţia şi stadiul petiţiilor primite de 

către entităţile cărora li se aplică prezentul proiect de regulament  

Propunerile primite din partea entităţilor cu privire la acest aspect sunt susţinute de existenţa 

Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamaţiile 

primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora, iar entităţile solicită armonizarea prezentului 

proiect de regulament cu prevederile respectivei instrucţiuni care presupune transmiterea 

rapoartelor privind reclamaţiile primite de la clienţi semestrial. În prezentul proiect de 

regulament au fost incluse şi obligaţiile prevăzute în Instrucţiunea 7/2012 (abrogată prin 

regulament în vederea evitării dublării reglementării), însă a fost instituită obligaţia de 

raportare trimestrială, în conformitate cu decizia ESMA de modificare a periodicităţii 
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transmiterii rapoartelor (în temeiul articolului 9 din Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Autorităţii europene de supraveghere - 

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și  pieţe – ESMA).  

 

2. Definiţia petiţiei şi a petentului 

Majoritatea entităţilor susţin înlocuirea termenului de petiţie cu cel de reclamaţie, conform cu 

prevederile Ghidului ESMA.  

Propunerile nu au fost preluate deoarece utilizarea termenului de petiţie şi definiţia aferentă 

sunt justificate prin existenţa la nivel naţional a O.G. nr. 27/2002 care prevede: “În sensul 

prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea 

formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal 

constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor 

publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi 

societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor 

autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.”  

 

3. Introducerea tuturor categoriilor de entităţi reglementate şi supravegheate de A.S.F. 

în lista entităţilor cărora li se aplică prezentul proiect de regulament (ex: Depozitarul 

Central) 

Prezentul proiect de regulament nu oferă posibilitatea extinderii sferei de aplicabilitate, scopul 

principal al acestuia fiind transpunerea şi conformarea cu Ghidul privind tratarea plângerilor în 

sectorul valorilor mobiliare (ESMA) şi în sectorul bancar (EBA), care este aplicabil doar 

entităţilor enumerate la articolul 1 alin. 3 litera a) din proiectul de regulament.  

4. Clarificarea sintagmelor utilizate - petiţie soluţionată favorabil/nefavorabil 

În acest sens au fost introduse următoarele definiţii: 

 petiţie soluţionată favorabil - petiţia în legătură cu care au fost dispuse măsuri pentru 

remedierea situaţiilor sesizate; 

 petiţie soluţionată nefavorabil - petiţia în legătură cu care nu au fost dispuse nici un fel 

de măsuri, fiind considerată neîntemeiată. 

 

5. Termenul de punere în aplicare a proiectului de regulament. 

Propunerile primite au fost preluate parţial, în sensul că a fost modificat termenul de 45 de 

zile, cu unul mai larg, de 60 de zile, considerând că acesta este suficient pentru a putea pune în 

aplicare prevederile prezentului proiect de regulament, având în vedere că majoritatea de 

cerinţelor privind modalitatea de soluţionare a petiţiilor se regăseau în acte normative 

existente. 

 


