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Vicepre şedintele ASF: Implementarea criptomonedelor în 
România reprezint ă o decizie politic ă 

Implementarea sau nu a criptomonedelor este, pân ă la urm ă, o 
decizie politic ă, iar statele care au recurs la aceste instrumente 
doresc s ă aibă probabil o supap ă pentru problemele economice 
cu care se confrunt ă, cum ar fi infla Ńia galopant ă sau s ă 
ocoleasc ă anumite sanc Ńiuni economice, a declarat, mar Ńi, 
Gabriel Gr ădinescu, vicepre şedinte al Autorit ăŃii de 
Supraveghere Financiar ă (ASF). 

"La nivel interna Ńional întâlnim o serie de state care au 
implementat criptomonedele, cum ar fi: Tunisia, Ven ezuela, 
Senegal Insulele Marshall şi mai nou Rusia. De asemenea, sunt 
state care au respins utilizarea lor - Germania, Ja ponia, Elve Ńia, 
Hong Kong, Estonia, Ecuador şi Mexic. Sunt şi Ńări care 
experimenteaz ă aceste criptomonede. Printre acestea a ş 
men Ńiona Marea Britanie, Israel, Suedia, Canada şi Thailanda. 
Din aceast ă enumerare sumar ă se poate remarca faptul c ă 
pozi Ńia statelor privind aceast ă problem ă difer ă în func Ńie de mai 
mul Ńi factori.  

Implementarea sau nu a acestor cryptoassets este pâ nă la urm ă 
o decizie politic ă. Statele care au recurs la aceste instrumente 
doresc s ă aibă probabil o supap ă pentru problemele economice 
cu care se confrunt ă, cum ar fi infla Ńia galopant ă, sau s ă 
ocoleasc ă anumite sanc Ńiuni economice. Pe de alt ă parte, Ńările 
care nu se simt confortabil, cel pu Ńin pân ă în prezent, cu 
aplicarea acestor cryptoassets sunt cele puternic d ezvoltate 
economic, care au un sistem bancar stabil şi care nu simt nevoia 
de schimbare sau de a avea un sistem alternativ pen tru 
decont ări. Cea de-a treia grup ă de state, cea care 
experimenteaz ă sistemul crypto, sunt con ştiente c ă acesta se va 
dezvolta şi doresc s ă-l controleze cel pu Ńin din punct de vedere 



fiscal, c ăutând metode de impozitare a tranzac Ńiilor ", a spus 
Gabriel Grădinescu. 

În viziunea oficialului ASF, printre punctele tari ale criptomonedelor 
se află: transparenŃa, sunt greu, dacă nu imposibil, de fraudat 
deoarece registrul de tranzacŃii şi toate conturile sunt copiate în sute 
de mii de locuri diferite, nu sunt afectate de inflaŃie, iar comisioanele 
percepute sunt foarte mici. 

Pe de altă parte, Grădinescu a amintit şi de punctele slabe ale 
acestor instrumente de plată, cum ar fi: identitatea nu se face 
cunoscută decât printr-un cod, unele criptomonede nu sunt deloc 
transparente şi sunt folosite în scopuri oculte, nu sunt supuse 
controlului autorităŃilor guvernamentale şi bancare, şi nu intră sub 
incidenŃa legilor de protecŃie a consumatorilor sau de prevenire şi 
spălare a banilor. 

Potrivit datelor prezentate marŃi de către vicepreşedintele ASF, 
începând cu anul 2009, au fost emise peste 2.000 de criptomonede, 
în prezent capitalizarea totală a acestora fiind de aproximativ 110 
miliarde de euro, în scădere, de la un vârf de peste 700 de miliarde 
euro, în ianuarie 2018. 

"Practic, în anul 2018, pia Ńa criptomonedelor a cunoscut o 
implozie, Bitcoin - cea mai cunoscut ă criptomoned ă înregistrând 
o pierdere de peste 75% (de la un maxim de aproxima tiv 20.000 
de dolari înregistrat în data de 11 decembrie 2017,  la o valoare 
actual ă de circa 4.000 dolari). Bitcoin reprezint ă peste jum ătate 
din valoarea raportat ă a capitaliz ării totale a pie Ńei de 
criptomonede, în contextul în care primele cinci cr iptomonede 
reprezint ă aproximativ 75% din capitalizarea de pia Ńă raportat ă", 
a subliniat Grădinescu. 

În ceea ce priveşte piaŃa de capital din România, reprezentantul ASF 
a punctat faptul că înfiinŃarea şi consolidarea ContrapărŃii Centrale 
reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale autorităŃii de 
reglementare în domeniu. 

"Consider ăm că înfiin Ńarea Contrap ărŃii Centrale aduce acel plus 
de credibilitate pie Ńei de capital din România şi reprezint ă un 
factor hot ărâtor în dezvoltarea produselor derivate. Pentru no i, 



institu Ńia Contrap ărŃii Centrale reprezint ă o cărămid ă pusă la 
temelia pie Ńei de capital, fiind un plus pentru dezvoltarea 
acesteia şi pentru atingerea statutului de pia Ńă emergent ă. Sunt 
voci care sus Ńin că utilizarea tehnologiilor Blockchain ar face pe 
viitor inutil ă Contrapartea Central ă. Nimic mai gre şit. 
Consider ăm că cele dou ă pot fi complementare. Cred c ă exist ă 
încă o serie de întreb ări fundamentale cu privire la monedele 
virtuale la care nu avem înc ă nu avem r ăspunsuri complete. 
Cred că este important de precizat c ă încă nu exist ă o defini Ńie 
unanim acceptat ă referitoare la aceste instrumente. Ceea ce ne 
arată că lucrurile sunt într-o continu ă evolu Ńie, sunt în proces de 
cristalizare ", a menŃionat Gabriel Grădinescu. 

Vicepreşedintele ASF a afirmat, totodată, că la nivelul ASF au fost 
emise avertizări cu privire la tranzacŃionarea CFD-urilor pe 
criptomonede, având în vedere faptul că aceasta reprezintă o 
investiŃie speculativă extrem de riscantă, recomandată doar 
investitorilor care înŃeleg şi îşi asumă riscurile asociate acestor 
produse. "Totodat ă, ASF a atras aten Ńia investitorilor cu privire la 
aspecte privind volatilitatea pre Ńurilor criptomonedelor, riscurile 
aferente utiliz ării unui efect de levier mare, transparen Ńa pre Ńului 
activelor suport şi nivelul comisioanelor. Autoritatea de 
Supraveghere Financiar ă urmăreşte cu aten Ńie evolu Ńiile 
tehnologiilor noi, cum sunt şi criptomonedele, pentru a putea 
evalua riscurile şi beneficiile acestora pentru pia Ńa local ă. Acest 
aspect este cu atât mai important cu cât una dintre  misiunile 
fundamentale ale ASF vizeaz ă protejarea drepturilor şi 
intereselor consumatorilor, precum şi cre şterea gradului de 
informare a acestora ", a susŃinut oficialul ASF. 

ReprezentanŃi ai pieŃei de capital, precum şi reglementatorul din 
domeniu participă, marŃi, la cea de-a VIII-a ediŃie a conferinŃei cu 
tema "TendinŃe în pieŃele de capital; Dezbatere asupra problemelor 
pieŃei noastre", organizată de Grupul Bursa, la sediul Camerei de 
ComerŃ şi Industrie a României (CCIR). 

Pe agenda temelor de discuŃie se regăsesc: procesul 
dezintermedierii, conex la utilizarea tehnologiei blockchain şi a 
cryptoasseturilor, necesitatea derivatelor - utilitatea ContrapărŃii 
Centrale (CCP), căile extinderii participării la piaŃa bursieră, 



consecinŃele măsurilor prevăzute în OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 114 
asupra pieŃei de capital. 

 
 


