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AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, transmis Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare 

spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. PLx. 350/2022 din                     

14 iunie 2022.  

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

        PREŞEDINTE, 

Costel Neculai DUNAVA 
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PLx 350/2022 

 

RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de 

servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin.(3)  din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru politică economică, reformă și 

privatizare au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul 

de Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii 

financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

transmisă cu adresa nr. PLx 350/2022 din 14 iunie 2022.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale                 

art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

ședința din 7 iunie 2022. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social.  

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea 

cadrului juridic privind supravegherea prudențială aplicabilă societăților de servicii de 

investiții financiare (SSIF) prin transpunerea Directivei UE 2034/2019 privind 

supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 

87/2002/CE, 65/2009/CE, 61/2011/UE, 36/2013/UE, 59/2014/UE și 65/2014/UE.     



În data de 20 iunie 2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a transmis 

celor două Comisii sesizate pentru dezbatere pe fond propuneri de rectificare formulate 

pe marginea proiectului de lege. 

Potrivit prevederilor art. 62 şi art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat cu modificările şi completările ulterioare, examinarea proiectului de Lege a 

avut loc în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de lege 

în ședința cu prezentă fizică şi online din data de 20 iunie 2022.   

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au fost prezenți la lucrări 

conform listei de prezență. 

Potrivit reglementărilor art. 62, art. 64, art. 54 alin. (3) teza I și ale art. 1311 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 20 iunie 2022, desfășurată atât la sediul 

Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru alți membri. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au fost prezenţi la dezbateri  14 deputaţi. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitați, din partea 

Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Gheorghe Ovidiu Petru, Director 

General pentru Sectorul de Instrumente şi Investiţii Financiare, doamna Dora Badea – 

responsabil piețe reglementate și doamna Oana Lăzărescu – specialist piețe 

reglementate, și din partea Ministerului Finanțelor, domnul Secretar de Stat Attila 

Gyorgy.  

 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii prezenți la lucrări au hotărât, 

cu unanimitatea voturilor exprimate, să propună plenului Camerei Deputaților                  

un raport de adoptare a proiectului de Lege privind supravegherea prudenţială a 

societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, cu amendamente admise,  redate în Anexă.   

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege  face parte din categoria 

legilor organice. 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

             Bogdan-Iulian HUȚUCĂ                                                                                     

 

 

 

SECRETAR, 

Iulius – Marian FIRCZAK 

 

 
   Șef serviciu, 

Giorgiana Ene                                                        
 

Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru                                        

 

Costel Neculai DUNAVA 

 

 

 

SECRETAR, 

Bogdan-Alin STOICA  

 

 
Șef serviciu, 

Lidia-Graziella Segărceanu 



     

    ANEXA  

AMENDAMENTE ADMISE: 

 

Nr. 

crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1. LEGE 

privind supravegherea prudențială a societăților de servicii 

de investiții financiare, precum şi pentru modificarea și 

completarea unor acte normative 

Nemodificat.  

2. Art.83.- (1) S.S.I.F. prevăzute la art. 82 aplică prevederile 

Regulamentului (UE) nr. 575/2013.    

Art.83.- (1) Nemodificat.  

3. (2) Următoarele dispoziții ale Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 99/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, se aplică în mod corespunzător S.S.I.F. care 

îndeplinesc condițiile prevăzute la art.1 alin. (2) și (5) din 

Regulamentul (UE) 2019/2033:   

a)  secțiunea a 2-a a capitolului I din titlul I partea I;   

b)  art. 24;    

c)  art. 106;    

d)  art. 121, secțiunile 1, a 2-a, a 7-a și a 8-a şi art. 150 alin. 

(1) lit. b) şi c) din secțiunea a 9-a a capitolului III din titlul II 

partea I;   

(2) Următoarele dispoziții ale Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 99/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, se aplică în mod corespunzător S.S.I.F. care 

îndeplinesc condițiile prevăzute la art.1 alin. (2) și (5) din 

Regulamentul (UE) 2019/2033:   

a)  secțiunea a 2-a a capitolului I din titlul I partea I;   

b)  art. 24;    

c)  art. 106;    

d)  art. 121, secțiunile 1, a 2-a, a 7-a și a 8-a şi art. 150 

alin. (1) lit. b) şi c) din secțiunea a 9-a a capitolului III din 

titlul II partea I;   

 



Nr. 

crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

e)  art. 1521, 163-1691, 171, 173, 1732, 1734 și art. 174 şi 

capitolul II şi V din titlul III partea I;   

f)  art. 210, 211, 214-216, 217 alin. (1) și (2), 218-2266, 228, 

229 alin. (1)-(3), 233 alin. (4) și art. 234-2342. 

e)  art. 1521, 163-1691, 171, 173, 1732, 1734 și art. 174 

şi capitolul II şi V din titlul III partea I;   

f)  art. 210-211, 224-2266, 228, 229 alin. (1)–(3),                 

art. 233 alin. (4) și art. 234-2342. 

 

               Autor: Comisia economică 

4. (3) A.S.F. îi sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile 

capitolului VI din titlul III al părții I din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 99/2006, cu modificările și completările 

ulterioare.   

(3) Nemodificat.  

5. (4) A.S.F. stabilește, prin reglementări proprii, atribuțiile 

consiliului de administrație şi ale directorilor sau, după caz, ale 

consiliului de supraveghere şi ale directoratului unei S.S.I.F., în 

vederea respectării prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 99/2006, cu modificările și completările 

ulterioare și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013. 

(4) Nemodificat.  

6. Art.84.- (1) În aplicarea dispozițiilor art. 83, se au în vedere 

următoarele:   

a) orice referire din cuprinsul articolelor enumerate la                  

art. 83 alin. (2) la o instituţie de credit, persoană juridică română, 

la o instituţie de credit-mamă la nivelul României sau la o 

instituţie de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene se 

consideră a fi făcută la o S.S.I.F., la o firmă de investiţii-mamă 

la nivelul României şi, respectiv, la o firmă de investiţii-mamă la 

nivelul Uniunii Europene, cu excepţia art. 177 la care numai 

Art.84.- (1) În aplicarea dispozițiilor art. 83, se au în 

vedere următoarele:   

a) orice referire din cuprinsul articolelor enumerate la 

art. 83 alin. (2) la o instituţie de credit, persoană juridică 

română, la o instituţie de credit-mamă la nivelul României 

sau la o instituţie de credit-mamă la nivelul Uniunii 

Europene se consideră a fi făcută la o S.S.I.F., la o firmă de 

investiţii-mamă la nivelul României şi, respectiv, la o firmă 

de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene, cu excepţia 

 

act:101819%2066552963
act:101819%2066552963


Nr. 

crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

prima referire a textului la instituţii de credit, persoane juridice 

române, se consideră a fi făcută la S.S.I.F.; orice referire la Banca 

Naţională a României din cuprinsul articolelor enumerate la art. 

83 alin. (2) se consideră a fi făcută la A.S.F.;   

 

 

 

 

 

 

 b) în scopul aplicării dispozițiilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 99/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, în cazul grupurilor din care face parte o S.S.I.F., dar 

care nu includ o instituţie de credit, expresiile „autoritate 

competentă”, „societate financiară holding”, „societate 

financiară holding mixtă”, „societate holding cu activitate 

mixtă” au următoarele semnificații:   

 1. autoritate competentă - autoritatea competentă, astfel 

cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 40 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013, împuternicită cu supravegherea prudențială a 

firmelor de investiţii;   

 2.  societate financiară holding - o instituţie financiară ale 

cărei filiale sunt în exclusivitate sau în principal firme de 

investiţii sau alte instituţii financiare, cel puțin una dintre ele 

art. 177 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

99/2006, cu modificările și completările ulterioare, la 

care numai prima referire a textului la instituţii de credit, 

persoane juridice române, se consideră a fi făcută la 

S.S.I.F.; orice referire la Banca Naţională a României din 

cuprinsul articolelor enumerate la art. 83 alin. (2) se 

consideră a fi făcută la A.S.F.;   

 

                     Autor: Comisia economică 

 

b) Nemodificat. 

act:387730%2066584374


Nr. 

crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

fiind o firmă de investiţii, şi care nu este o societate financiară 

holding mixtă;   

3. societate holding cu activitate mixtă - o întreprindere-

mamă, alta decât o societate financiară holding, o firmă de 

investiţii sau o societate financiară holding mixtă, ale cărei filiale 

includ cel puţin o firmă de investiţii;    

4.  societate financiară holding mixtă - o societate definită 

potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 21 din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013.    

7. (2) În aplicarea prevederilor art. 183 alin.(1), art. 1851 alin. 

(2) și (4), art.1854 și art. 202 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 99/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, trimiterile la obligația de păstrare a secretului 

profesional aplicabile B.N.R. se consideră a fi făcute la 

obligațiile de păstrare a secretului profesional aplicabile A.S.F., 

prevăzute de prezenta lege. 

(2) Nemodificat.  

8. (3) În aplicarea prevederilor art. 224 alin. (1) lit. d) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările 

și completările ulterioare, A.S.F. face publice datele statistice 

prevăzute la respectiva literă fără a aduce atingere dispozițiilor 

privind păstrarea secretului profesional aplicabile A.S.F. 

prevăzute de prezenta lege. 

 

 

(3) Nemodificat.  

act:387730%2066584334


Nr. 

crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

9. 10. După articolul 1631 se introduce un nou titlu, Titlul II1, 

cuprinzând art.1632 - 16312, cu următorul cuprins:  

„TITLUL II1 

Prevederi aplicabile instituțiilor de credit prevăzute la art.4 

alin.(1) pct.1 lit.b) din Regulamentul (UE) nr.575/2013, cu 

modificările ulterioare 

 

 Art.1632. - (1) Entitățile prevăzute la art.4 alin.(1) pct.1 lit.b) 

din Regulamentul (UE) nr.575/2013, cu modificările ulterioare, 

autorizate în calitate de societate de servicii de investiții 

financiare potrivit prevederilor Legii nr.126/2018, cu 

modificările și completările ulterioare, au obligația de a solicita 

Autorității de Supraveghere Financiară  autorizarea în calitate de 

instituție de credit cel târziu la data la care are loc oricare dintre 

următoarele evenimente: 

    a) media activelor totale lunare, 

calculată pe o perioadă de 12 luni consecutive, este mai mare sau 

egală cu echivalentul în lei al sumei de 30 de miliarde euro;  

    b)  media activelor totale lunare, 

calculată pe o perioadă de 12 luni consecutive, este mai mică 

decât echivalentul în lei al sumei de 30 de miliarde euro și 

entitatea face parte dintr-un grup în cadrul căruia valoarea totală 

a activelor consolidate ale tuturor entităților din grup, care în 

mod individual au active a căror valoare totală este mai mică 

decât echivalentul în lei al sumei de 30 de miliarde euro și care 

Nemodificat. 

 

 

 

 

 

Art.1632. - Nemodificat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 

crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

desfășoară oricare dintre activitățile prevăzute la pct.3 și 6 din 

secțiunea A din anexa nr.1 la Legea nr.126/2018, cu modificările 

și completările ulterioare, este mai mare sau egală cu 

echivalentul în lei al sumei de 30 de miliarde euro, ambele 

cuantumuri fiind calculate ca medie pe o perioadă de 12 luni 

consecutive.  

   (2)  Autorizarea de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară a entităților menționate la alin.(1) în 

calitate de instituție de credit prevăzută la art.4 alin.(1) pct.1 lit.b) 

din Regulamentul (UE) nr.575/2013, cu modificările ulterioare, 

are loc în mod concomitent cu retragerea autorizației acestora din 

calitate de societate de servicii de investiții financiare.  

   (3) Autoritatea de Supraveghere Financiară 

nu poate acorda autorizaţie unei instituţii de credit prevăzute la 

art.4 alin.(1) pct.1 lit.b) din Regulamentul (UE) nr.575/2013, cu 

modificările ulterioare, dacă aceasta nu dispune de fonduri 

proprii distincte sau de un nivel al capitalului iniţial cel puţin egal 

cu nivelul minim stabilit prin reglementări, care nu poate fi mai 

mic decât echivalentul în lei al sumei de 5 milioane euro.   

   (4) Autoritatea de Supraveghere Financiară 

stabilește prin reglementări proprii şi notifică Autorității Bancare 

Europene condiţiile în care poate acorda autorizaţie şi 

documentaţia care trebuie să însoţească cererea pentru obţinerea 

autorizaţiei pentru instituțiile de credit prevăzute la alin.(1). 

 Art.1633.-  Instituțiile de credit autorizate potrivit 

prevederilor art.1632 care își desfășoară activitatea în România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.1633. - Nemodificat. 



Nr. 

crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență se 

evidențiază în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară. 

 Art.1634.-  La data emiterii autorizației unei instituții de 

credit de către Banca Națională a României potrivit prevederilor 

art.441, valabilitatea autorizației acordate unei societăți de 

servicii de investiții financiare potrivit  dispozițiilor Legii 

nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare, încetează 

de drept.  

 Art.1635.- Entitățile care îndeplinesc condițiile prevăzute la 

art.4 alin.(1) pct.1 lit.b) din Regulamentul (UE) nr.575/2013,cu 

modificările ulterioare, pot desfășura în continuare activitățile 

prevăzute la respectiva literă până la obținerea autorizației 

prevăzute la art. 441, art.447 sau art.1632, după caz.  

 

 Art.1636.- (1)  Atunci când, în urma constatării făcute în 

conformitate cu prevederile art.2751 din Legea nr.126/2018, cu 

modificările și completările ulterioare, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară stabilește că o entitate trebuie să fie 

autorizată ca instituție de credit în conformitate cu  dispozițiile 

art.1632, informează entitatea respectivă cu privire la această 

obligație.  

   (2) Entitatea notificată potrivit prevederilor 

alin.(1) comunică de îndată Autorității de Supraveghere 

Financiară intenția de a desfășura sau nu activități de atragere de 

 

 

Art.1634. - Nemodificat. 

 

 

 

Art.1635. - Nemodificat. 

 

 

 

 

Art.1636. - Nemodificat. 

 

 

 

 

 

 



Nr. 

crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și 

acordarea de credite în cont propriu.  

   (3) Autoritatea de Supraveghere Financiară 

deține competența autorizării entității prevăzute la alin.(1) în 

cazul în care entitatea nu intenționează să desfășoare activități de 

atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public 

și acordarea de credite în cont propriu. În caz contrar, sunt 

aplicabile în mod corespunzător dispozițiile art.441.  

 Art.1637.- În cazuri de reautorizare, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară se asigură că procesul este cât mai 

raționalizat posibil și ia în considerare informațiile din 

autorizațiile existente dacă acestea își mențin valabilitatea.  

 Art.1638.- Instituțiile de credit autorizate de Autoritatea 

de Supraveghere Financiară potrivit prevederilor art.1632 pot 

desfășura serviciile și activitățile de investiții prevăzute la 

secțiunile A și B din  anexa nr.1 din Legea nr.126/2018, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Art.1639.- În situația în care o instituție de credit 

autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară potrivit 

prevederilor art.1632 intenționează să desfășoare activitate 

bancară, sunt aplicabile dispozițiile art.447-449.  

 Art.16310.- (1) Prevederile art.4 alin.(11), art.7 alin.(14), 

art.12 alin.(2), art.13-17, art.24-29, art.31, art.33-35, art.361-46, 

art.48-52, art.59-61, art.63-66, art.80-91, art.101-104,                  

art.106-110, art.122, art.123, art.126-1268,  art.144, art.146-149, 

art.151-154, art.156 alin.(1) și (3)-(41), art.163, art.1631, art.165-

 

 

 

 

 

 

Art.1637. - Nemodificat. 

 

 

Art.1638. - Nemodificat. 

 

 

 

Art.1639. - Nemodificat. 

 

 

Art.16310. – (1) Nemodificat. 

 

act:2867288%20261807986


Nr. 

crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1666, art.168-1691, art.171 alin.(2), art.172 alin.(1), art.173-177, 

art.179-181, art.183-188, art.194-204, art.206 -211, art.214-226, 

art.228-232, art.234-2342, art.275-277, art.410, art.412 și art.420 

se aplică în mod corespunzător instituțiilor de credit prevăzute la 

art.4 alin.(1) pct.1 lit.b) din Regulamentul (UE) nr.575/2013, cu 

modificările ulterioare, autorizate de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară.  

   (2) În aplicarea prevederilor alin.(1), orice 

referire la Banca Națională a României se consideră a fi făcută la 

Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

   (3) În aplicarea prevederilor art.1663, în 

vederea informării Autorităţii Bancare Europene, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară transmite Băncii Naționale a României 

informațiile prevăzute la respectivul articol.  

   (4) Autoritatea de Supraveghere Financiară 

poate solicita înlocuirea unui auditor financiar al unei instituții 

de credit prevăzute la art.4 alin.(1) pct.1 lit.b) din Regulamentul 

(UE) nr.575/2013, cu modificările ulterioare, în situația în care 

acesta nu își îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile 

prevăzute de lege sau nu respectă cerințele de conduită etică și 

profesională specifice.  

   (5) În aplicarea prevederilor art.183 alin.(1), 

art.1851 alin.(2) și (4), art.1854 și art.202 alin.(2), trimiterile la 

obligația de păstrare a secretului profesional aplicabile Băncii 

Naționale a României se consideră a fi făcute la obligațiile de 

păstrare a secretului profesional aplicabile Autorității de 

 

 

 

 

 

(2) Nemodificat. 

 

 

(3) Nemodificat. 

 

 

(4) Nemodificat. 

 

 

 

(5) În aplicarea prevederilor art.183 alin.(1), art.1851 

alin.(2) și (4), art.1854 și art.202 alin.(2), trimiterile la 

obligația de păstrare a secretului profesional aplicabile 

Băncii Naționale a României se consideră a fi făcute la 

obligațiile de păstrare a secretului profesional aplicabile 
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Supraveghere Financiară, prevăzute de Legea privind 

supravegherea prudențială a societăților de servicii de 

investiții financiare, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative. 

   (6) În aplicarea prevederilor art.224 alin.(1) 

lit.d), Autoritatea de Supraveghere Financiară face publice datele 

statistice prevăzute la respectiva literă, fără a aduce atingere 

prevederilor privind păstrarea secretului profesional aplicabile 

Autorității de Supraveghere Financiară prevăzute de Legea 

privind supravegherea prudențială a societăților de servicii 

de investiții financiare, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative. 

 

 

 

 Art.16311.- Autoritatea de Supraveghere Financiară poate 

retrage autorizația acordată unei instituții de credit în situația în 

care, pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, media activelor sale 

totale este inferioară pragurilor prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b) 

din Regulamentul (UE) nr.575/2013, cu modificările ulterioare.  

 Art.16312.- (1) Desfășurarea uneia dintre activitățile de 

tranzacţionare pe cont propriu și subscriere de instrumente 

financiare şi/sau plasarea de instrumente financiare cu 

angajament ferm, prevăzute la pct.3 și 6 din secțiunea A din 

anexa nr.1 din Legea nr.126/2018, cu modificările și 

Autorității de Supraveghere Financiară, prevăzute de 

dispozițiile legale privind supravegherea prudențială a 

societăților de servicii de investiții financiare. 

                                        Autor: Comisia economică 

(6) În aplicarea prevederilor art.224 alin.(1) lit.d), 

Autoritatea de Supraveghere Financiară face publice datele 

statistice prevăzute la respectiva literă, fără a aduce 

atingere prevederilor privind păstrarea secretului 

profesional aplicabile Autorității de Supraveghere 

Financiară prevăzute de dispozițiile legale privind 

supravegherea prudențială a societăților de servicii de 

investiții financiare. 

             Autor: Comisia economică 

 

 

Art.16311.- Nemodificat. 

 

 

 

Art.16312.- Nemodificat. 
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completările ulterioare, potrivit prevederilor art.4 alin.(1) pct.1 

lit.b) din Regulamentul (UE) nr.575/2013, cu modificările 

ulterioare, și atingerea pragului prevăzut la același articol, fără a 

avea o autorizație ca instituție de credit, constituie infracţiune şi 

se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani. 

   (2) În sensul prevederilor alin.(1), sunt 

aplicabile următoarele definiții: 

    a) plasare de instrumente financiare cu 

angajament ferm - serviciul de investiţii prevăzut în secţiunea A 

pct.6 din anexa nr.1 la Legea nr.126/2018, cu modificările și 

completările ulterioare, furnizat unui emitent de o S.S.I.F., o 

firmă de investiţii sau o instituţie de credit care prestează servicii 

şi activităţi de investiţii prin care aceasta se angajează să 

distribuie publicului, în numele emitentului, instrumentele 

financiare care fac obiectul unei oferte publice şi se obligă să 

achiziţioneze pe cont propriu instrumentele financiare rămase 

nedistribuite; 

    b) subscriere de instrumente 

financiare - serviciul de investiţii prevăzut în secţiunea A pct.6 

din anexa nr.1 la Legea nr.126/2018, cu modificările și 

completările ulterioare,  furnizat unui emitent de o S.S.I.F., o 

firmă de investiţii sau o instituţie de credit care prestează servicii 

şi activităţi de investiţii, prin care aceasta se obligă să 

achiziţioneze pe cont propriu instrumentele financiare care fac 

obiectul unei oferte publice şi să le plaseze/revândă în nume 

propriu în termenii şi perioada agreată cu emitentul; 

act:2867288%20261807994
act:2867288%20261807994
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    c) tranzacţionare pe cont propriu - 

încheierea de tranzacţii privind unul sau mai multe instrumente 

financiare prin angajarea capitalurilor proprii.” 

 

10. 17. La articolul 215, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

  „(1) Banca Națională a României poate să 

schimbe informații cu autoritățile competente din celelalte state 

membre şi să transmită informații Comitetului European pentru 

Risc Sistemic, Autorității Bancare Europene, Autorității 

Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, instituite prin 

Regulamentul (UE) nr.1095/2010 al Parlamentului European și 

al Consiliului, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de 

urgență, ale Regulamentului (UE) nr.575/2013, cu modificările 

ulterioare, ale Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului 

European și al Consiliului, ale prevederilor art.15 din 

Regulamentul (UE) nr.1092/2010, ale prevederilor art.31, 35 şi 

36 din Regulamentul (UE) nr.1093/2010, precum şi ale 

prevederilor art.31 şi 36 din Regulamentul (UE) nr.1095/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului, ale prevederilor Legii 

privind supravegherea prudențială a societăților de servicii 

de investiții financiare, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative şi ale altor acte normative 

aplicabile instituțiilor de credit.” 

17. La articolul 215, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(1) Banca Națională a României poate să schimbe 

informații cu autoritățile competente din celelalte state 

membre şi să transmită informații Comitetului European 

pentru Risc Sistemic, Autorității Bancare Europene, 

Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, 

instituite prin Regulamentul (UE) nr.1095/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului, potrivit 

prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale 

Regulamentului (UE) nr.575/2013, cu modificările 

ulterioare, ale Regulamentul (UE) 2019/2033 al 

Parlamentului European și al Consiliului, ale prevederilor 

art.15 din Regulamentul (UE) nr.1092/2010, ale 

prevederilor art.31, 35 şi 36 din Regulamentul (UE) 

nr.1093/2010, precum şi ale prevederilor art.31 şi 36 din 

Regulamentul (UE) nr.1095/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, ale dispozițiillor legale privind 

supravegherea prudențială a societăților de servicii de 

investiții financiare şi ale altor acte normative aplicabile 

instituțiilor de credit.” 

                   Autor: Comisia economică 
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11. Art.92.- Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția 

instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 920 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

Art.92.- Nemodificat.  

12. 1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 3 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„3. firmă de investiții - o firmă de investiții astfel cum este 

definită la art.4 alin.(1) pct.22 din Regulamentul (UE) 2019/2033 

al Parlamentului European și al Consiliului din  27 noiembrie 

2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de 

modificare a Regulamentelor (UE) nr.1093/2010, (UE) 

nr.575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr.806/2014, denumit în 

continuare Regulamentul (UE) 2019/2033, care face obiectul 

cerinței privind capitalul inițial prevăzute la art.12 din Legea 

privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de 

investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative.” 

 

 

 

1. Nemodificat.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2034&from=EN#ntr*12-L_2019314RO.01006401-E0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2034&from=EN#ntr*12-L_2019314RO.01006401-E0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2034&from=EN#ntr*12-L_2019314RO.01006401-E0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2034&from=EN#ntr*12-L_2019314RO.01006401-E0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2034&from=EN#ntr*12-L_2019314RO.01006401-E0038
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13. 2. După articolul 637 se introduce un nou articol, 

art.6371, cu următorul cuprins: 

 „Art.6371.- (1) În conformitate cu prevederile art. 65 alin. 

(4) din Regulamentul (UE) 2019/2033, trimiterile la art. 92 din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, din 

prezenta lege în ceea ce privește cerințele de fonduri proprii pe 

bază individuală ale firmelor de investiții prevăzute la art. 2 alin. 

(1) pct. 3 din prezenta lege și care nu sunt firme de investiții 

prevăzute la art. 1 alin. (2) sau (5) din Regulamentul (UE) 

2019/2033 se interpretează astfel: 

 

a) trimiterile la art. 92 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, referitoare la rata 

capitalului total din prezenta lege se referă la art. 11 alin. (1) din 

Regulamentul (UE) 2019/2033; 

b) trimiterile la art. 92 alin.(3) din Regulamentul (UE) 

nr.575/2013, cu modificările ulterioare, referitoare la cuantumul 

total al expunerii la risc din prezenta lege se referă la cerința 

aplicabilă de la art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) 

2019/2033 înmulțită cu 12,5. 

2. După articolul 637 se introduce un nou articol, 

art.6371, cu următorul cuprins: 

 „Art.6371.- (1) În conformitate cu prevederile                

art. 65 din Regulamentul (UE) 2019/2033, trimiterile la art. 

92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările 

ulterioare, din prezenta lege în ceea ce privește cerințele de 

fonduri proprii pe bază individuală ale firmelor de investiții 

prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 3 din prezenta lege și care 

nu sunt firme de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2) sau 

(5) din Regulamentul (UE) 2019/2033 se interpretează 

astfel: 

a) trimiterile la art. 92 alin. (1) lit. c) din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, referitoare la 

rata capitalului total din prezenta lege se referă la art. 11 

alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2033; 

b) trimiterile la art. 92 alin.(3) din Regulamentul (UE) 

nr.575/2013, cu modificările ulterioare, referitoare la 

cuantumul total al expunerii la risc din prezenta lege se 

referă la cerința aplicabilă de la art. 11 alin. (1) din 

Regulamentul (UE) 2019/2033 înmulțită cu 12,5. 

                          Autor: Comisia economică 

 

14. (2) În conformitate cu prevederile  art. 94 din  Legea 

privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de 

investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative, trimiterile din prezenta lege la art. 2262-

2264 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, 

(2) Nemodificat.  
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea  nr. 227/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, referitoare la cerințele de 

fonduri proprii suplimentare pentru firmele de investiții 

prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 3 din prezenta lege și care nu sunt 

firmele de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2) sau alin. (5) din 

Regulamentul (UE) 2019/2033 se interpretează ca trimiteri la art. 

50-52 din Legea privind supravegherea prudențială a societăților 

de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative. 

 


