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MiFID II: Impactul noilor reglementari, resimțit major de instituțiile de credit care
furnizeaza servicii și activitați de investiții în legatura cu instrumentele financiare.
Efectele conformarii cu noile reguli, explicate de Andrei Burz-Pînzaru, Managing
Partner Reff și Asociații

Cadrul legislativ MIFID II obliga jucatorii de pe piețele de instrumente financiare sa adopte noi conduite de
afaceri în relația cu clienții, în special în cazul clienților de retail, unde cerințele de conduita pentru firmele
de investiții sunt foarte stricte.De asemenea, companiile de investiții trebuie sa acorde o atenție deosebita
informațiilor oferite clienților, atât în etapa pre-contractuala, anterioara furnizarii unui serviciu sau
prestarii unei activitați, cât și pe parcursul derularii contractului.
Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, act normativ care transpune în legislația româna
Directiva UE nr. 65/2014 privind piețele de instrumente financiare - MiFID II, a intrat în vigoare în iulie 2018.
Legea vizeaza societațile de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.), operatorii de piața, furnizorii de servicii de
raportare a datelor, depozitarii centrali, contraparțile centrale, firmele de investiții din alte state membre care
opereaza pe teritoriul României, în mod direct sau prin înființarea unei sucursale, precum si societațile din țari terțe
care furnizeaza servicii de investiții sau care desfașoara activitați de investiții în România prin înființarea unei
sucursale.
”Unul dintre obiectivele principale ale noului cadru legislativ este extinderea protecției acordate investitorilor, mai
ales celor de retail, impunând în acest sens o serie de interdicții pentru firmele de investiții”, explica Andrei
Burz-Pînzaru, Managing Partner Reff și Asociații.
Printre aceste interdicții specialistul nominalizeaza: promovarea serviciilor și activitaților de investiții prin
intermediul unor furnizori externi de servicii de tipul "call center"; marketingul, vânzarea sau distribuirea în
România, cu titlu profesional, catre unul sau mai multi clienți de retail, în anumite condiții, a anumitor categorii de
produse speculative cum ar fi: instrumentele financiare de tipul optiunilor binare, instrumentele financiare derivate
tranzactionate prin intermediul unei platforme electronice de tranzactionare, instrumentele financiare derivate de
tipul contractelor financiare pentru diferenta (CFD); acceptarea sau reținerea de beneficii pecuniare sau
nepecuniare de la terți de catre firmele de investiții în cazul în care acestea furnizeaza consultanța de investiții în
mod independent sau servicii de administrare de portofoliu; orice remuneratie, reducere sau beneficiu nepecuniar
primite pentru a directiona ordinele clientilor catre un anumit loc de tranzactionare care ar încalca dispozitiile
privind conflictele de interese sau stimulentele.

Se schimba relația cu clienții
Expertul este de parere ca impactul noilor reglementari va fi resimțit major de catre instituțiile de credit care
furnizeaza servicii și activitați de investiții în legatura cu instrumentele financiare și se va reflecta în principal la
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nivelul relației cu clienții. “De asemenea, conformarea cu noile reguli va implica: o noua conduita în interacțiunea
cu clienții, schimbari ale procedurilor interne implementate la nivelul instituției de credit, a procesului de selecție
al personalului care furnizeaza servicii și activitați de investiții din perspectiva experienței si a calificarii acestora,
dar și schimbari la nivelul sistemelor electronice interne (i.e. stocarea datelor, pastrarea înregistrarilor referitoare la
toate serviciile si activitatile de investiții și raportarea tranzacțiilor)”, adauga avocatul.
Instituțiile de credit care furnizeaza servicii și activitați de investiții vor fi supuse în principal aceluiași tratament
aplicabil societaților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.). Pentru a se conforma, într-o prima etapa, acestea
trebuie sa identifice regulile aplicabile în funcție de tipul de servicii și activitați de investiții furnizate, produsele
oferite clienților și tipul de clienți din portofoliul acestora; acest exercițiu se poate dovedi extrem de dificil având
în vedere complexitate cadrului legislativ MiFID II.
“Ulterior, implementarea la nivelul instituției de credit se va face prin diverse mijloace în funcție de specificul
cerinței (spre ex., revizuirea procedurilor interne existente, adoptarea de proceduri noi, adaptarea sistemelor
electronice interne, revizuirea contractelor de furnizare de servicii sau de prestare de activitați de investiții
încheiate cu clienții, abordarea unei noi conduite în relația cu clienții etc.)”, subliniaza Andrei Burz-Pînzaru.

Amenzi uriașe pentru încalcarea prevederilor legale
Pentru a veni în sprijul entitaților bancare aflate în portofoliul Reff și Asociații, echipa casei de avocatura a
realizat analize juridice ale noilor reglementari din perspectiva furnizarii de servicii și activitați de investiții pe
baza transfrontaliera de catre entitați bancare straine. „Am asistat clienții în trasarea unor linii directoare pentru
clasificarea clienților, a produselor și identificarea piețelor ținta, oferindu-le o analiza juridica generala a
prevederilor legale impuse de cadrul legislativ MiFID II cu privire la guvernanța produselor”, arata Managing
Partner-ul Reff și Asociații.
Avocatul atrage atenția ca noul set de reglementari aduce schimbari cu privire la criteriile de evaluare a
cunostintelor si a competentelor persoanelor fizice care furnizeaza clientilor consultanta de investitii în cadrul
firmelor de investiții. „Criteriile de evaluare stabilite la nivel european de catre Autoritatea Europeana pentru
Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) vor cel mai probabil integrate în scurt timp și în legislația naționala prin
reglementari secundare emise de catre ASF și BNR și care vor stabili și cerințele privind experiența și calificarea
necesare în cazul persoanelor fizice din cadrul firmelor de investiții care acorda clienților informații sau
consultanța de investiții în legatura cu instrumentele financiare”, puncteaza expertul.
De altfel, conform Legii nr. 126/2018, consultanții de investiții sunt obligați ca, în termen de maximum 6 luni de la
intrarea în vigoare a legii (i.e. ianuarie 2019), sa modifice si/sau sa completeze documentele care au stat la baza
emiterii autorizatiei initiale sau, dupa caz, înscrierii în Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, în
prezent Registrul ASF, si sa le supuna autorizarii/notificarii, dupa caz, în conformitate cu prevederile prevazute de
reglementarile ASF.
„De asemenea, trebuie acordata o atenție deosebita cerințelor impuse de MiFID II cu privire la consultanța de
investiții; acestea au în vedere protecția investitorilor și se refera la informarea clienților, efectuarea testelor de
adecvare înainte de a furniza consultanța clienților, restricțiile impuse în cazul consultantei furnizate independent
etc. Pâna în ianuarie 2019, SSIF, institutiile de credit, consultantii de investitii, operatorii de piata sunt obligați:sa
modifice si/sau sa completeze documentele care au stat la baza emiterii autorizatiei initiale sau, dupa caz, înscrierii
în Registrul ASF, si sa le supuna autorizarii/notificarii, dupa caz, în conformitate cu reglementarile ASF; sa
modifice si/sau sa completeze procedurile si normele interne pentru a se conforma Legii 126/2018, MiFIR și
Cadrului Legal MIFID II.Institutiile de credit care desfasoara activitati legate de depozitele structurate sau
activitatea de distributie a unitatilor de fond au de asemenea obligatia de a se conforma prevederilor noii legi în
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termen de maximum șase luni de la data intrarii în vigoare a acesteia”, atrage atenția avocatul.
Nerespectarea prevederilor legale impune sancțiuni și masuri administrative stricte, inclusiv retragerea sau
suspendarea autorizației entitaților vizate. Andrei Burz-Pînzaru averizeaza ca, în cazul persoanelor juridice,
amenzile pot ajunge pâna la 22.000.000 de lei sau pâna la 10% din cifra de afaceri anuala (conform situației
financiare din ultimul an).

O mare provocare, atât pentru avocați, cât și pentru clienți
Implementarea masurilor MiFID II a reprezentat o provocare atât pentru clienții Reff și Asociații, cât și pentru
firma de avocaturai, din cauza noutaților aduse, numarului mare de reglementari emise și a dispozițiilor legale
construite pe baza unui limbaj foarte tehnic si uneori greu de asimilat.
“În toate proiectele am avut o colaborare permanenta cu clienții pentru a înțelege cât mai bine natura serviciilor și
a activitaților de investiții furnizate precum și produsele oferite de catre aceștia. De asemenea, ghidurile, rapoartele
si opiniile emise de Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) ne-au facilitat înțelegerea
aspectelor tehnice sau neclare. De asemenea, au existat și exista proiecte care implica avocați din mai multe
jurisdicții. În principal, am lucrat alaturi de colegii noștri din rețeaua globala Deloitte Legal în proiecte care
presupun furnizarea pe baza transfrontaliera de servicii și activitați de investiții de catre firme de investiții sau
instituții de credit straine”, declara Andrei Burz-Pînzaru.
Cele mai interesante proiecte legate de MiFID II au fost cele în care avocații au asistat clienții straini (i.e. firme de
investiții sau instituții de credit) în vederea furnizarii pe baza transfrontaliera de servicii și activitați de investiții de
catre aceștia. “Asistența acordata în cadrul acestor proiecte a implicat diverse analize juridice ale modalitaților în
care pot fi prestate serviciile și activitațile de investiții în Romania de catre firme de investiții sau instituții de
credit din alte jurisdicții, în contextul MiFID II, ținând cont de specificul fiecarui tip de serviciu/activitate”,
precizeaza consultantul.
În cadrul acestor proiecte au fost implicați avocați specializați în dreptul pieței de capital și drept bancar, echipa
fiind coordonata de Andrei Burz – Pînzaru, partener coordonator al acestor arii de practica în cadrul Reff &
Asociații. Echipa de drept bancar și piețe de capital din cadrul Reff & Asociații este constituita din 10 avocați.
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