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Mircea Ursache (ASF): România trebuie s ă aibă o legisla ție european ă în
domeniul pie ței de capital

România trebuie să aibă o legislație europeană în domeniul pieței de capital,
în câțiva ani, iar pentru atingerea acestui obiectiv 'măturarea legislației
secundare' este un demers mai mult decât necesar, a declarat marți Mircea
Ursache, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, cu ocazia
celei de-a treia ediții a conferinței 'Finanțare prin piața de capital', organizată
de ziarul Bursa.
'Rolul Autorității de Supraveghere Financiară este de a implementa legislația
europeană în litera ei. România, în câțiva ani, trebuie să aibă o legislație
europeană. Noi am început un proces de transformare a pieței de capital. Din
cauza supra-reglementării, piața de capital a început să fie neproductivă.
Toate aceste adăugiri la lege n-au făcut decât să împovăreze piața. În
momentul de față, măturarea întregii legislații secundare nu va face decât să
creeze un mediu legislativ favorabil pieței. Trebuie acum să ne ocupăm de
legislația primară. În perioada următoare, va fi adoptat un act normativ pentru
a rezolva, de exemplu, situațiile existente pe Piața Rasdaq. Pe 29 iulie am
transmis Ministerului de Finanțe forma finală a actului normativ, în funcție de
observațiile făcute de Ministerul de Justiție. De asemenea, pe 30 iulie a.c. am
înaintat legiuitorului proiectul de modificare a legislației ce privește fondurile
alternative. Dacă aceste aspecte se rezolvă, imaginea pieței de capital va fi
alta', a afirmat Mircea Ursache.
Potrivit acestuia, reglementările Autorității de Supraveghere Financiară
trebuie să rezolve mai multe probleme.
'Nu știu cât de prietenoase pot fi reglementările Autorității de Supraveghere
Financiară, dar ele trebuie să rezolve mai multe probleme. Piața este
confruntată la ora actuală cu bătălii personale, cu atitudini bulevardiere. Să nu
vă așteptați ca eu să arbitrez un meci în care jucătorii sunt interesați să-și dea
la picioare. Sancțiunile vor continua pentru cei care vor încălca regulile pieței.
Rolul reglementatorului este de a pune în ordine. De asemenea, am adoptat
recent un act prin care ne-am afiliat la un acord cu Statele Unite al Americii,
privind evitarea evaziunii transfrontaliere. Prin acest acord, vom cunoaște
orice fel de tranzacție și venituri obținute de unii sau de alții, fie pe teritoriul
american, fie în altă parte. Nu în ultimul rând, am convenit cu Banca
Națională ca la nivelul ASF să existe un fond de rezoluție dedicat exclusiv
firmelor de investiții, separat de cel al Băncii Naționale', a mai spus
vicepreședintele ASF.


