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PROIECT DE OPINIE 
 

asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței (abuzul de 

piață) și a Propunerii de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și 

manipulările pieței 
 

 
In conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 

11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 17.11.2011 pentru 
examinare pe fond a Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările 
pieței (abuzul de piață) și a Propunerii de Directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor 
privilegiate și manipulările pieței, E73(pachet) COM (2011)651 şi COM(2011) 654. 
 
              Obiectivele propunerilor actuale:  

Obiectivul general: îmbunătățirea integrității pieței și a nivelului de 
protecție a investitorilor, asigurând, în același timp, un cadru unic de reglementare și 
condiții de concurență egală și  intensificând atractivitatea piețelor de valori mobiliare 
pentru accesarea de capital. 

Obiectivele specifice:  
- crearea de garanții prin care să se asigure că reglementările țin pasul cu 
evoluțiile de piață; 
- asigurarea unei aplicări efective a normelor în materia abuzului de piață; 
- sporirea eficienței legislației cu privire la abuzul de piață prin asigurarea 
clarității și securității juridice; 
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- reducerea sarcinilor administrative atunci când este posibil, în special 
pentru IMM-uri.  

 
Propunerea de regulament este menită a înlocui Directiva privind 

abuzul de piaţă  2003/6/EC (MAD), al cărui scop constă în creşterea încrederii 
investitorilor în pieţele financiare, sporirea integrităţii pieţelor financiare prin 
interzicerea derulării de tranzacţii de către participanţii care deţin informaţii 
privilegiate şi respectiv interzicerea manipulării pieţelor prin practici precum 
diseminarea de informaţii false şi derularea de tranzacţii care garantează preţuri 
nejustificate pe piaţă. 
              La nivel naţional, prevederile directivei 2003/6/CE privind abuzul de 
piaţă (MAD) sunt transpuse prin prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 
571/29.06.2004. În acest sens, Titlul VII al acestei legi este consacrat în întregime 
reglementării abuzului de piaţă, atât sub forma utilizării de informaţii privilegiate, cât 
şi sub forma manipulării pieţei de capital. 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din data de 19.12.2011 a 

hotărât cu majoritatea membrilor prezenţi la dezbatere,  că cele două propuneri sunt 
conforme cu principiul subsidiarităţii. 

 
La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, din data de 21.02.2012, 

şi-au înregistrat prezenţa un număr de 18 deputaţi  din totalul de 33 de  membri ai 
comisiei. 

 
În urma dezbaterilor pe fond a pachetului legislativ privind abuzul de piaţă, 

membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au constatat  următoarele: 

Propunerea de regulament privind abuzul de piaţă a fost lansată de Comisia 
Europeană în contextul demersurilor europene şi internaţionale pentru consolidarea 
sectorului financiar, creşterea gradului de transparenţă şi protecţie pentru toţi actorii 
de pe piaţă. 

Propunerea de Regulament urmăreşte remedierea unor  probleme majore ale 
sistemului existent şi prevede modalităţi de întărire şi de asigurare a coerenţei 
sancţiunilor administrative la nivelul statelor membre şi de întărire a cooperării între 
autorităţile de reglementare; 

 Propunerea de regulament împreună cu propunerea de Directivă privind 
sancţiunile penale pentru utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi 
manipulările pieţei vor asigura un cadru legislativ de aplicare unitară la nivelul 
tuturor statelor membre de constatare a abuzurilor de piaţă şi de sancţionare a 
acestora, care să conducă la integrarea pieţelor şi să faciliteze tranzacţionarea, 
inclusiv cea transfrontalieră pe toate platformele şi cu toate instrumentele financiare. 
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Propunerea de regulament introduce reguli minime pentru măsurile 
administrative, sancţiunile şi amenzile ce pot fi aplicate în cazurile de abuz de piaţă, 
fără a împiedica statele membre să introducă standarde mai înalte în materie. 

Regulamentul prevede rambursarea oricăror profituri în cazul în care au fost 
identificate, inclusiv dobânzile aferente, şi, în scopul de a asigura un efect de 
descurajare, sunt prevăzute amenzi care trebuie să depăşească orice profit înregistrat 
sau pierdere evitată ca urmare a încălcării prevederilor referitoare la abuzul de piaţă. 

 Introducerea normelor minime de reglementare a infracţiunilor şi a 
sancţiunilor administrative şi  penale (prin propunerea de directivă) pentru abuzurile 
de piaţă poate contribui la asigurarea unei eficacităţii în supravegherea pieţei de 
capital. În plus, condamnările penale pentru infracţiuni de abuz de piaţă fiind intens 
mediatizate ajută la descurajarea unor astfel de practici şi la creşterea eficienţei 
sistemului. 

 Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au luat act de avertizarea 
Comisie Europene referitoare la situația în care la nivelul Uniunii Europene nu s-ar 
întreprinde nici o acțiune din cele stabilite în prezentele propuneri. Rezultatul va fi 
acela că unele piețe și tranzacții nu se vor supune reglementărilor în materia abuzului 
de piață, unele abuzuri vor rămâne nesancționate ori vor fi sancționate într-o manieră 
insuficientă, iar sarcinile administrative care rezultă din diferențele existente între 
regimurile de reglementare naționale vor persista. Aceasta întrucât abuzul de piață se 
poate produce oriunde instrumentul în cauză este listat, sau în cadrul tranzacțiilor 
extrabursiere, astfel încât există un risc real ca reacțiile naționale la abuzul de piață să 
fie trecute cu vederea ori ineficiente în absența acțiunii la nivelul UE. 

 

De asemenea Comisia pentru buget, finanţe şi bănci aprobă nota întocmită 
de Ministerul Afacerilor Europene în care se precizează faptul că România susţine 
demersurile de consolidare a sectorului financiar prin măsuri de protejare a 
intereselor investitorilor prin contracararea acţiunilor de abuz de piaţă. Este necesară 
o analiză fundamentată a impactului pe care noile prevederi cuprinse în propunerea 
de regulament le vor avea asupra legislaţiei interne. Cu toate acestea, întărirea 
mecanismelor de raportare şi de sancţionare – în caz de abatere – prin reglementări 
uniforme la nivelul tuturor statelor membre pot contribui la integrarea pieţelor 
instrumentelor financiare şi la o mai mare libertate de mişcare şi o mai mare varietate 
de opţiuni pentru obţinerea surselor de finanţare. 
 
  

P R E Ş E D I N T E,                                   S E C R E T A R, 
 
Maria Eugenia Barna                                     Nicolae Bud 

 
                                                                               
Întocmit, 
Consilier parlamentar Ene Giorgiana 

 


