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R A P O R T   C O M U N  
asupra  

Raportului de activitate al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 
pe anul 2012 

 
 

 
Comisiile de specialitate din Senat si Camera Deputatilor au fost sesizate de Birourile 

permanente reunite in vederea dezbaterii Raportului de activitate a Comisiei Nationale a 
Valorilor Mobiliare pe anul 2012.  
 

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare  a transmis Parlamentului, in conformitate 
cu prevederile art.16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind Statutul 
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr.514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, raportul său anual de activitate in 
vederea dezbaterii acestuia în şedinţa comună a celor doua Camere ale Parlamentului. 

 
Raportul anual cuprinde activitatea CNVM in anul 2012, piata de capital din 

Romania, precum si executia bugetului de venituri si cheltuieli si raportul de audit asupra 
executiei bugetului de venituri si cheltuieli.    

 



Analizand raportul prezentat, Comisile au constatat urmatoarele: 
 

I. CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA C.N.V.M. IN ANUL 2012 
 

‐ Obiectivele fundamentale ale C.N.V.M., în calitate de autoritate a pieţei de capital,    
s-au axat si in anul 2012 pe functionarea corecta si transparenta a pieţelor de 
instrumente financiare, asigurarea cadrului necesar de dezvoltare a acestora, 
asigurarea protectiei operatorilor si investitorilor, prevenirea fraudei si a manipulatii 
pietei,  promovarea increderii in pietele de instrumente financiare si in investitiile de 
instrumente financiare, precum si egalitatea de informare si tratament al 
investitorilor sau al intereselor acestora; 

‐ finanţarea activităţilor desfăşurate de C.N.V.M. a fost asigurată în totalitate din surse 
extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

‐ in calitatea sa de autoritate de reglementare a pietei de capital, C.N.V.M. a continuat 
procesul de adaptare a legislatiei nationale cu cea europeana, precum si 
imbunatatirea legislatiei secundare sectoriale; s-a avut in vedere, in principal, 
cuantificarea impactului actelor normative adoptate, in scopul adaptarii 
reglementarilor la conditiile specifice pietei de capital; 

‐ activitatea de autorizare s-a realizat atat din perspectiva autorizarii si inscrierii in 
Registrul Public al C.N.V.M. a entitatilor reglementate, cat si cu privire la 
autorizarea si aprobarea operatiunilor de piata; 

‐ prin activitatea de supraveghere a pietelor de instrumente financiare si de 
identificare a riscurilor de piata, C.N.V.M. a urmarit promovarea stabilitatii la nivel 
sistemic precum si asigurarea corectitudinii operatiunilor specifice pietei de capital; 
un obiectiv important l-a constituit si asigurarea transparentei si a liberului acces la 
informatii, precum si protectia investitorilor; 

‐ activitatea de control a avut un rol pro – activ, care pe langa aplicarea de masuri 
sanctionatorii in sarcina persoanelor vinovate a impus si remedierea deficientelor 
constatate si urmarirea indeplinirii acestei obligatii de catre entitatile verificate; 

‐ in activitatea de informare publica si protectia investitorilor, unul dintre obiective a 
fost stabilirea, mentinerea si dezvoltarea unor relatii bazate pe principiul 
transparentei si corectitudinii informatiei furnizate investitorilor, entitatilor care 
actioneaza pe piata, precum si publicului; de asemenea s-a urmarit respectarea 
dreptului la informatie al tuturor cetatenilor, dar si egalitatea de informare si 
tratament al investitorilor si de protejare a intereselor acestora; 

‐ C.N.V.M. a derulat activitati de coordonare si colaborare cu alte institutii publice din 
Romania; impreuna cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Justitiei a 
contribuit la elaborarea cadrului legislativ privind organismele de plasament 
colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor; a participat la 
activitatile Comitetului National pentru Stabilitate Financiara privind cooperarea si 
schimbul de informatii intre autoritatile responsabile cu asigurarea stabilitatii 
financiare; C.N.V.M. a asigurat permanent, pentru domeniul pietei de capital, 
publicitatea in regim de urgenta a prevederilor actelor care instituie sanctiuni 
internationale obligatorii in Romania, prin afisarea de alerte corespunzatoare pe 
pagina sa de internet si a colaborat cu autoritatile si institutiile publice care au 
competente in domeniul aplicarii sanctiunilor internationale; 

‐ Pe parcursul anului 2012, activitatea internationala a C.N.V.M. s-a concretizat atat in 
participari la reuniuni si grupuri de lucru ale organismelor europene cat si 
internationale; reprezentantii C.N.V.M au participat la sedintele grupului de lucru 
din cadrul Consiliului U.E. privind proiectele de regulamente referitoare la 
fondurile europene de investitii cu capital de risc si fondurile europene de 



antreprenoriat social, la grupurile de lucru ale Autoritatii Europene pentru Valori 
Mobiliare; de asemenea au participat la proiectul initiat de Fondul Monetar 
International, avand ca tema „Evaluarea preliminara nationala privind riscul de 
spalare a banilor”, precum si pe alte teme cum ar fi independenta autoritatii pietei 
de capital, rolul Bursei de Valori in dezvoltarea pietei de capital; 

‐ activitatea juridica a C.N.V.M. a vizat cauzele aparţinând domeniului pieţei de 
capital, dar situatia creata prin executarea silita a C.N.V.M. in cazul F.N.I. a generat 
un efort suplimentar semnificativ sub aspectul resurselor umane si materiale, 
aceasta fiind obligata la plata de despagubiri civile fata de aproximativ 130.000 de 
fosti investitori la F.N.I.; 

‐ ca urmare a Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.2098 din 04.06.2009, privind 
cazul Fondului Naţional de Investiţii, C.N.V.M. a fost obligată la efectuarea unor 
despăgubiri care depăşesc capacitatea sa de plată, această măsură fiind de natura sa 
afecteze exercitarea optimă a atribuţiilor statutare ale C.N.V.M. în calitate de 
autoritate unică a pieţei de capital din România. 

 

 
II. CU PRIVIRE LA PIATA DE CAPITAL DIN ROMANIA 

  

‐ Anul 2012 a fost anul in care au avut loc corectii semnificative ale indicilor de piata, 
anul in care indicii pietelor europene au recuperat din pierderile inregistrate anterior, 
la safrsitul anului 2011 majoritatea indicilor europeni si internationali inregistrand 
scaderi de pana la 30%; pe fondul aparitiei unei tolerante la risc mai mare, sustinuta 
de masurile de politica monetara ale bancilor centrale, pietele de capital din zona 
euro si din SUA s-au redresat vizibil in anul 2012, in a doua jumatate a anului indicii 
bursieri au consemnat cresteri in majoritatea tarilor europene, inclusiv in SUA.; 

‐ Performantele economice pe termen scurt ale pietelor financiare europene au fost in 
anul 2012 legate de susccesul Uniunii Europene cu privire la criza datoriilor suverane 
din Italia, Spania, Portugalia si Grecia; 

‐ Evolutia indicilor pietelor reglementate din Romania a aratat ca piata de capital din 
Romania a fost influentata de contextul si de dinamica financiara si economica 
internationala; in contextul revenirii increderii investitorilor in investitiile pe piata de 
capital din Romania, cotatiile majoritatii instrumentelor financiare au inregistrat in 
anul 2012 cresteri semnificative; 

‐ In anul 2012, interesul investitorilor in ceea ce priveste tranzactionarea pe piata 
reglementata a B.V.B. a crescut semnificativ, piata recuperand din pierderile 
inregistrate anul precedent; nu acelasi lucru s-a intamplat pe sectiunea de piata 
Rasdaq, unde scaderea pronuntata a interesului investitorilor fata de actiunile 
emitentilor listati pe aceasta piata s-a reflectat prin scaderea pronuntata, pentru al 
doilea an consecutiv, a indicilor de piata; 

‐ Bursa de Valori Bucuresti administreaza o piata reglementata la vedere, o piata 
reglementata la termen, o sectiune de piata numita Rasdaq, precum si un sistem 
alternativ de tranzactionare; valoarea cumulata a tranzactiilor pe piata reglementata 
a B.V.B. a fost in anul 2012 de 9,34 miliarde lei, iar tranzactiile cu actiunile celor cinci 
S.I.F. au reprezentat 23,49% din totalul tranzactiilor realizate pe piata titlurilor de 
capital a B.V.B.; 



‐ Capitalizarea pietei reglementate a B.V.B la sfarsitul anului 2012 a cunoscut o crestere 
semnificativa, fiind de 97,72 miliarde lei, fata de 70,78 miliarde lei la sfarsitul anului 
2011; 

‐ la începutul anului 2011 au fost admise la tranzacţionare acţiunile emise de S.C. 
Fondul Proprietatea S.A., valoarea tranzacţiilor cu acţiunile acestui fond, in anul 
2012, fiind de aproximativ 43% din valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni si unitati 
de fond pe piata reglementata a B.V.B.  

‐ din perspectiva valorii tranzactionate, primul loc revine actiunilor emise de Fondul 
Proprietatea, urmate de actinile BRD – Groupe Societe Generale, S.I.F. Transilvania,  
OMV Petrom S.A. si S.I.F. Oltenia; in raport cu volumul de actiuni tranzactionate, 
pozitia de lider al anului a detinut-o si in anul 2012 Fondul Proprietatea, urmat de 
OMV Petrom S.A., Rompetrol Rafinare S.A., S.I.F. Transilvania si Concefa S.A. Sibiu.; 
fata de anul 2011 s-a inregistrat o scadere a valorii medii a tranzactiilor zilnice pe 
piata reglementata a B.V.B., cat si o scadere a numarului mediu de tranzactii; 

‐ in cazul S.C. SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. (Sibex), care, in calitate de operator 
de piata si operator de sistem, administreaza o piata reglementata la vedere, un 
sistem alternativ de tranzactionare si o piata reglementata a instrumentelor 
financiare derivate, la inceputul anului 2012 acesta a inregistrat cresteri semnificative 
la nivelul volumului si al valorii tranzactiilor, iar in a doua jumatate a anului, ca 
urmare a evenimentelor survenite la nivelul conducerii, indicatorii de performanta 
au avut un trend descendent; piata la vedere administrata de acesta a inregistrat o 
scadere fata de anul precedent; pe piata instrumentelor financiare derivate s-a 
inregistrat o crestere de 21,91% comparativ cu anul 2011; de asemenea la nivelul 
valorii tranzactiilor cu contracte futures a fost inregistrata o crestere semnificativa de 
aproximativ 21,87 %; piata contractelor options a continuat tendinta de scadere a 
anilor precedenti; 

‐ din perspectiva evolutiei pietelor reglementate din Romania in raport cu piete 
similare din alte state membre, capitalizarea bursiera a B.V.B. a urmat in anul 2012 
aceeasi tendinta cu bursele regionale din Ungaria, Polonia si Cehia, reprezentand o 
crestere de 11,7%; de asemenea valoarea actiunilor tranzactionate pe piata B.V.B. a 
marcat o scadere fata de anul precedent, tendinta care s-a manifestat la majoritatea 
burselor europene; comparativ cu pietele europene de instrumente financiare 
derivate, volumele si valorile cumulate ale acestora pe pietele reglementate din 
Romnaia sunt printre cele mai mici din Europa; SIBEX se situeaza pe locul noua in 
ierarhia pietelor reglementate din U.E., pe care sunt tranzactionate instrumente 
financiare derivate, dupa Bursa din Budapesta si inaintea pietei de derivate din 
Austria; 

‐ cu privire la sectiunea de piata Rasdaq , in ceea ce priveste capitalizarea acesteia, la 
sfarsitul anului 2012 s-a inregistrat o scadere cu 13,11% fata de nivelul anului 
precedent, fiind cea mai mica din ultimii cinci ani; valoarea medie zilnica a 
tranzactiilor a inregistrat o scadere masiva pentru al doilea an consecutiv, la fel si 
numarul de tranzactii; a scazut numarul societatilor emitente tranzactionabile pe 
aceasta sectiune de piata, dar si numarul societatilor suspendate de la tranzactionare; 
in ultimii doi ani, numarul emitentilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare 
pe piata reglementata a ramas constant, insa pe sectiunea de piata Rasdaq numarul 
acestora a scazut; la sfarsitul anului 2012 erau listate pe sectiunea Rasdaq 1086 
companii, fata de 1184 in anul 2011; 

‐ referitor la intermediarii pe pietele reglementate, la sfarsitul anului 2012, erau 
inregistrati in Registrul C.N.V.M. un numar de 1573 intermediari, numar care se afla 
in scadere la nivelul ultimilor ani, atat in calitate de participanti la sistemul de 
tranzactionare al operatorilor de piata al B.V.B. cat si SIBEX; 



‐  la sfarsitul anului 2012 s-a inregistrat o crestere a numarului de investitori in 
fondurile deschise de investitii, precum si o crestere a numarului unitatilor de fond 
detinute atat de persoane fizice cat si juridice, respectiv o crestere a activului net al 
acestor fonduri;  

‐ in cazul fondurilor inchise de investitii, in anul 2012 au functionat 21 de fonduri, cu 
unul mai mult decat in 2011; din totalul de 91.684 investitori in fondurile inchise de 
investitii, 99,67% reprezinta persoane fizice; numarul investitorilor persoane fizice a 
scazut in anul 2012, in timp ce numarul investitorilor persoane juridice a crescut, 
comparativ cu anul 2011; numarul unitatilor de fond s-a aflat de asemenea in 
scadere, iar valoarea activului net al acestor fonduri a crescut fata de anul precedent; 

‐ numarul investitorilor detinatori de actiuni emise de catre cele cinci societati de 
investitii financiare (S.I.F.) s-a mentinut constant in ultimii ani; nivelul cumulat al 
activelor nete ale S.I.F. a fost in scadere fata de finalul anului 2011 cu 5,6 %; 
ponderea investitiilor in actiuni cotate in structura totala a portofoliului a inregistrat 
o usoara scadere, iar ponderea detinerii de actiuni necotate a ramas aproape 
constanta raportat la nivelul anului trecut; investitiile in depozite bancare au avut o 
pomdere semnificativa in activul net total; cresterea randamentului activelor in care 
au investit S.I.F. in anul 2012 se reflecta in cresterea valorii capitalizarii, aceasta 
crescand, in medie cu aproape 32%; profitul consemnat de S.I.F. pentru anul 2012 a 
fost in crestere cu 9,03% fata de nivelul inregistrat in anul 2011; 

‐ in cazul Fondului Proprietatea, infiintat in anul 2005 ca societate pe actiuni, care 
functioneaza ca o societate de investitii de tip inchis, administrat de Franklin 
Templeton Investment Management Limited United Kingdom incepand cu anul 2010, in 
luna iunie 2012, actionarii Fondului au aprobat detaliile listarii secundare pe Bursa 
de Valori din Varsovia; la sfarsitul anului 2012 s-au constatat modificari in structura 
actionariatului; a scazut ponderea actiunilor detinute de persoane fizice comparativ 
cu anul 2011 de la 54,5% la 52,2%; in cazul actionarilor institutionali s-a inregistrat o 
crestere a ponderii actiunilor de la 45,48% la 47,78%,  in timp ce Ministerul 
Finantelor Publice detinea 0,02% la sfarsitul anului 2012 la fel ca in anul 2011, fapt ce 
releva ca disponibilul de portofoliu ramas la dispozitia M.F.P. reprezinta o epuizare 
a resurselor disponibilizate pentru conversia in actiuni a despagubirilor obtinute in 
instanta de titularii proprietatilor care nu pot fi retrocedate; 

‐ intrarile nete de capital indica o crestere semnificativa in anul 2012 comparativ cu 
ceilalti ani si marcheaza o revenire a apetitului investitional al investitorilor straini 
fata de instrumentele financiare disponibile pe piata de capital autohtona, 
consemnand valori comparabile cu cele existente inaintea declansarii crizei 
economice internationale. 

 

III. CU PRIVIRE LA EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  

‐ C.N.V.M este finanţată integral din venituri proprii, conform prevederilor art. 13  al 
O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului C.N.V.M., aprobată prin Legea 
nr.514/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

‐ Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 a fost aprobat prin Decizia 
C.N.V.M. nr.1231/22.11.2011, emisă în baza Legii nr.289/2010 pentru modificarea si 
completarea unor acte normative si a fost rectificat prin deciziile nr.654/25.07.2012, 
respectiv 1110 a/05.12.2012 emise, de asemenea, în baza Legii nr. 289/2010; 



‐ C.N.V.M. a preconizat pentru anul 2012 un nivel al veniturilor curente de 56.400 mii 
lei, iar la cheltuieli un nivel de 59.900 mii lei;  

‐ veniturile curente au înregistrat un grad de realizare de 83,32% faţă de prevederile 
anuale, respectiv 46.990,24 mii lei fata de 56.400 mii lei prevederi definitive; ponderea 
cea mai mare in total venituri a fost reprezentata de veniturile din valoarea activului 
net al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si al organismelor de 
plasament colectiv, altele decat O.P.C.V.M., suma prevazuta in buget fiind de 56,73% 
din veniturile curente estimate, respectiv 32.000 mii lei; suma totala realizata a fost de 
28.235,13 mii lei, cu un grad de realizare de 88,23%; nivelul incasarilor din aceasta 
sursa s-a situat sub nivelul previzionat in bugetul pe anul 2012 pe fondul mentinerii 
aproximativ constante a valorii activului net al celor cinci societati de investitii 
financiare, corelata cu o scadere a valorii activului net al Fondului Proprietatea, 
urmare a declansarii procedurii de insolventa a Hidroelectrica; 

‐ gradul de realizare a cheltuielilor la 31.12.2012 a fost de 81,78% respectiv 49.987,85 
mii lei fata de 59.900 mii lei prevederi anuale, rezultând o economie de 9.912,15 mii 
lei; in cadrul cheltuielilor totale ponderea cea mai mare o detin cheltuielile de 
personal, in suma de 46.800 mii lei din care platile efective insumeaza 43.284,47 mii 
lei, respectiv 92,49% din prevederile bugetare si cu o pondere in totalul cheltuielilor 
efective de 86,58%; 

‐ ca pe tot parcursul anului 2011, si in anul 2012, C.N.V.M a fost supusa executarii 
silite prin poprirea sumelor aflate in contul deschis la Activitatea de Trezorerie şi 
Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, aflandu-se in situatia in care sumele pentru 
care s-a solicitat de catre creditorii C.N.V.M. infiintarea de popriri sa depaseasca cu mult 
disponibilul din cont; 

‐ in vederea identificarii unor solutii realiste pentru rezolvarea dificultatilor rezultate 
din punerea in executare a hotararilor pronuntate in dosarul penal, pe langa 
exercitarea cailor de atac prevazute de Codul de procedura civila, C.N.V.M. a 
inaintat autoritatilor statului numeroase memorii si adrese prin care a evidentiat 
faptul ca implicatiile dispozitiilor instantelor judecatoresti depasesc cadrul 
institutional si resursele financiare ale C.N.V.M. In acest context, cadrul legal cu 
privire la executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri 
executorii, a fost completat in anul 2011 cu doua acte normative importante care au 
permis desfasurarea, la limita, si in anul 2012, a activitatii institutiei. 

‐ constatarile cuprinse in raportul de audit evidentiaza faptul ca situaţiile financiare la 
31.12.2012 au fost elaborate în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii 
nr.82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 
reglementărilor contabile aplicabile. 

‐ execuţia bugetului de venituri si cheltuieli a fost raportată potrivit structurii 
bugetului aprobat în conformitate cu prevederile O.M.F. nr.479/2012, precum si 
celelalte acte normative emise in acest sens de Ministerul Finantelor Publice; 

‐ conform raportului de audit, din analiza efectuata s-a constatat ca documentele 
oficiale de prezentare a situatiei economico- financiare a C.N.V.M. stabilite potrivit 
legii, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a 
informatiilor referitoare la activitatea desfasurata la nivelul institutiei; angajamentele 
legale s-au incheiat in limita creditelor bugetare aprobate, iar  plăţile efectuate se 
încadrează în creditele bugetare definitive şi nu depăşesc angajamentele legale şi 
bugetare. 

‐ in concluzie, raportul de audit  a retinut faptul că formarea, administrarea, 
întrebuinţarea şi controlul resurselor C.N.V.M. s-au efectuat în conformitate cu 



normele stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi cu 
prevederile legale aflate în vigoare pe parcursul execuţiei bugetare.  

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind 
aprobarea  Statutului  Comisiei  Nationale  a  Valorilor Mobiliare, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr.514/2002, cu modificarile  si  completarile  ulterioare „in numele 
C.N.V.M., presedintele acesteia prezinta Parlamentului, pâna la data de 30 iunie a anului 
urmator, raportul anual al C.N.V.M., care cuprinde activitatile acesteia, situatiile financiare 
anuale si raportul de audit, ce vor fi dezbatute, fara a fi supuse votului, în sedinta comuna a 
celor doua Camere ale Parlamentului." 

Comisiile pentru buget, finante si  Comisiile economice, din Senat si Camera Deputatilor, 
propun Plenului Parlamentului dezbaterea Raportului anual de activitate pe anul 2012 al 
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. 

 

 

 

 

        Presedinte,          Presedinte, 
 

Senator Cosmin Nicula                Deputat Gheorghe Dragomir 
 

 
 

 

Presedinte,       Presedinte, 
 

Senator Lucian Iliescu     Deputat Mihai Tudose 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2013-06-27T15:13:06+0300
	Constantinescu  Anda Elena 




