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Pe 17 septembrie va avea loc conferinţa cu tema “Perspective privind modificarea legii pieţei de capital”, 

organizată de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, împreună cu SCA “Duţescu & Asociaţii”, sub egida 

Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti.

Ideea centrală a conferinţei o reprezintă imperativul unei modificări majore a Legii nr. 297/2004 privind 

piaţa de capital, în condiţiile în care actuala lege a fost adoptată în anul 2004, înainte de aderarea la Uniunea 

Europeană. De la momentul adoptării şi până în prezent, legislaţia Uniunii a suferit importante modificări, care 

au fost transpuse în legislaţia română prin acte normative din cadrul legislaţiei secundare, emise de către CNVM, 

acestea din urmă având, însă, forţă juridică inferioară legii organice. 

O altă premiză a utilităţii unui demers de modificare a legii pieţei de capital izvorăşte din activitatea 

practică şi este reprezentată de cerinţa aplicării unor norme speciale, adaptate dezideratelor economice, 

caracterizate de principiul celerităţii. Nu în ultimul rând, este important a se clarifica aria de aplicare a normelor 

juridice de drept penal din cadrul actualei legi. 

Temele ce vor fi abordate în cadrul acestei conferinţe sunt următoarele:

a) Aplicarea principiului celerităţii în raporturile juridice create pe  piaţa de capital;

b) Garantarea dreptului de proprietate privată în legislaţia pieţei de capital;

c) Conturarea şi clarificarea cadrului juridic aplicabil abuzului de piaţă;

d) Redefinirea statutului juridic al SIF-urilor;

e) Stabilirea tuturor regulilor aplicabile ieşirii de la tranzacţionare;

f) Protecţia investitorilor şi a acţionarilor (Directiva 2007/36/CE);

g) Ofertele publice de preluare, condiţii, sancţiuni pentru depăşirea termenului, persoanele obligate;

h) Stimularea investiţiilor/finanţării prin intermediul pieţei de capital.

Acest eveniment este organizat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în virtutea rolului primordial 

pe care îl îndeplineşte pe piaţa de capital din România, în colaborare cu Societatea Civila de Avocati “Dutescu si 

Asociatii”  şi sub egida Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti. Considerăm util ca un astfel de demers să 

îmbrace o formă academică, ştiinţifică, întrucât un nou act normativ care să vizeze piaţa de capital din România 

trebuie să răspundă celor mai înalte exigenţe şi rigori, impuse nu numai de statutul României de stat membru al 

Uniunii Europene, dar şi de preocupările din prezent ale organismelor Uniunii Europene de a îmbunătăţi şi 

adapta cadrul normativ la necesităţile generate de criza economico-financiară mondială pe care o traversăm.


