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Comunicat de presă 

 

 
AsociaŃia Brokerilor îşi exprimă îngrijorarea profundă faŃă de viitorul ofertelor 

publice de vânzare. AsociaŃia solicită instituŃiilor responsabile o rezolvare rapidă şi 
definitivă a situaŃiei pentru a nu fi periclitată nici actuala ofertă OMV Petrom şi nici 
viitoarele privatizări.  

 

În ultimii ani s-au făcut eforturi susŃinute pentru a convinge Guvernul României că 
utilizarea mecanismelor pieŃei de capital aduce beneficii majore în primul rând Statului 
Român, dar şi pieŃei de capital în ansamblu. Tocmai de aceea am salutat demersurile 
recente şi susŃinute ale Guvernului pentru promovarea de oferte publice. Este deja de 
notorietate faptul că prima ofertă publică din ambiŃiosul program al Guvernului este cea 
care va avea ca obiect acŃiunile emise de OMV Petrom, ofertă publică care prin 
valoarea sa estimată va depăşi ca ordine de mărime ofertele derulate până 
acum. Succesul acestei oferte trebuie să reprezinte o prioritate atât pentru Statul 
Român, cât şi pentru instituŃiile pieŃei de capital. 

 

Dincolo de efectele  imediate ale Deciziei CNVM 256/17.03.2011 rămân totuşi de 
neînŃeles anumite aspecte de legalitate în legătură cu decizia în cauză. Astfel, în 
măsura în care regula ar fi aceea că  numai agenŃii pot prelua formulare de subscriere 
ar fi existat dintotdeauna, reiese că toate ofertele publice derulate până în prezent prin 
grupuri de distribuŃie ar fi fost ilegale; însă aceste oferte publice au fost aprobate de 
CNVM, ceea ce duce la concluzia că CNVM a nesocotit propriile reglementări.  

 

Pe de altă parte, dacă sensul deciziei ar fi acela că regula în cauză se aplică 
numai pentru viitor, atunci ar rezulta că decizia modifică Regulamentul CNVM 1/2006 
care stabileşte că din grupul de distribuŃie pot face parte entităŃi autorizate de CSA. Ori 
agenŃii de servicii de investiŃii financiare nu pot acŃiona decât în numele unui intermediar 
– SSIF sau instituŃie de credit, în schimb brokerii de asigurare, care deşi autorizaŃi de 
CSA, nu ar putea avea agenŃi autorizaŃi de CNVM.   

 

Prin urmare, pe această ipoteză de lucru reiese că CNVM ar fi modificat prin 
decizie un regulament, demers din nou contrar legii.  
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Date fiind consecinŃele negative majore ale Deciziei 256/17.03.2011, AsociaŃia 
Brokerilor solicită public CNVM revocarea acesteia în regim de urgenŃă. Totodată 
AsociaŃia Brokerilor solicită public instituŃiilor abilitate ale Statului Român să ia măsurile 
care se impun pentru a preîntâmpina apariŃia unor situaŃii similare de natură să perturbe 
funcŃionarea pieŃei de capital. 

 

Dan Paul 

Preşedintele AsociaŃiei Brokerilor 
 

 
 

 


