
Conturile Dormante – Proiect BERD



CONTURI DORMANTE

• „Un cont deținut de o persoana fizică la Depozitarul Central,
care nu a fost activ pentru 5 ani sau mai mult.”

• Conform studiului BERD, România deține:

�8.464.520 conturi dormante;

� valoarea toatal a conturilor dormante - 2,884 miliarde
Euro;

� valoarea acțiunilor listate din conturile dormante: 72,6
milioane Euro.



SOLUȚII – Proiect BERD

1. Înființarea unui fond de investiții administrat printr-o SAI

Desființarea secțiunii 1 - Depozitarul Central

Acțiuni conturi dormante (ex.: acțiuni reziduale SIF-uri)

Depozitar CentralDepozitar Central

Fond Administrator Custodie Broker



SOLUȚII - BERD

2. Naționalizarea

Desființarea secțiunii 1 - Depozitarul Central

Depozitar Central

Fond Național de Pensii/Agenție Guvernamentală

Buget de stat



Constituția României
Art. 44 – Dreptul de proprietate privată
(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt
garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege,

indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de
proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din
aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate
internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, îninternaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în
condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire
legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate
publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de
comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie.



PRIMUL PROTOCOL ADITIONAL

la Conventia pentru apararea drepturilor omului şi a 

libertatilor fundamentale, încheiat la Paris la 20 martie

1952 

Art. 1. - Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la

respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit derespectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de

proprietatea sa decât pentru cauza de utilitate publică

și în condițiile prevăzute de lege și de principiile

generale ale dreptului international.



Dan Paul

Președinte Asociația Brokerilor

danpaul@asociatiabrokerilor.ro


