OBSERVATII PARTICIPANTI LA PROCEDURA PCTCV

NR.CRT

PARTICIPANTUL

PROCEDURA PCTCV

OBSERVATIE

Raspuns Opcom S.A.

1

E.ON ENERGIE
ROMANIA S.A.

6.3.4. Ofertele de vânzare/cumpărare
pot propune un număr maxim de 10
000 CV

În procedurile privind funcţionarea pieţelor
centralizate anonime limita maximă de
tranzacţionare ar trebui majorată la 50.000 cv
atât pe piaţa Spot cât şi Forward.

.........................................................

........................................................................

Observatie la RCV

Pentru a putea efectua raportarea
trimestrială solicitată de către ANRE avem
nevoie de introducerea în RCV a preţului
plătit pentru fiecare CV şi a datei emiterii
confirmării de încasare emisă de către
vânzător în conformitate cu macheta de
raportare ESRE_OpEc (monitorizarea
tranzacţiilor încheiate de operatorii
economici cu obligaţie de achiziţie CV).

Prevederile pct. 6.3.4 sunt în
conformitate cu cele cuprinse
in Regulamentul de oganizare
și funcționare a PCV, art.24
lit.a și b și art.41 alin 3.
Propunem menținerea
formulării din documentul
supus consultării publice.
..............................................
Facilitățile cuprinse în RCV în
momentul de față sunt în
conformitate cu prevederile
art. 20 din Regulamentul de
oganizare și funcționare a PCV

Apreciem că nu este necesară justificarea
ofertelor de cumpărare de CV de către un
producător care se încadrează în condițiile art.
10 al. (5) din Lege, fiind responsabilitatea ANRE
de a monitoriza funcționarea pieței de CV

Prevederile art. 6.2.2 sunt în
conformitate cu art. 18 alin 5
din OUG 24/2017
Propunem menținerea
formulării din documentul
supus consultării publice.

În cadrul unei oferte Ofertele de
vânzare/cumpărare se pot propune un număr
maxim 10000 CV

Formularea art. 6.3.4. este
conformă cu prevederile
ROFPCV aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 77/2017.
Propunem menținerea
formulării din documentul

2

ENEL GREEN
POWER ROMANIA
S.A.

Art. 6.2.2 lit. D- orice alte argumente
care justifică situaţia de a nu realiza
numărul de certificate verzi contractate

3

ENEL GREEN
POWER ROMANIA
S.A.

Art. 6.3.4- Ofertele de
vânzare/cumpărare pot propune un
număr maxim de 10000 CV

1
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supus consultării publice.

4

ENEL GREEN
POWER ROMANIA
S.A.

Art. 7.2.8- Ofertele pentru un
instrument standard introduse și
validate sunt actualizate și ordonate
automat de sistemul de tranzacţionare,
în timp real, în funcţie de cel mai bun
preţ, crescător pentru ofertele de
vânzare şi descrescător pentru ofertele
de cumpărare şi în funcţie de marca de
timp în cadrul ofertelor de acelaşi tip
care au acelaşi preţ

Ofertele pentru un instrument standard introduse
și validate sunt actualizate și ordonate automat
de sistemul de tranzacţionare, în timp real, în
funcţie de cel mai bun preţ, crescător pentru
ofertele de vânzare şi descrescător pentru
ofertele de cumpărare şi în funcţie de marca de
timp în cadrul ofertelor de acelaşi tip care au
acelaşi preţ.
Completare cu prevederi privind modul de
alocare în cazul ofertelor cu preț egal primite în
aceeași secundă

Formularea art. 7.2.8. este
conformă cu funcționalitățile
sistemului de tranzacționare.
În platformă pot fi introduse
oferte a căror ordonare se
realizează pe baza normei de
timp s-8, permitând un grad
ridicat de fidelitate în
departajarea ofertelor în
funcție de marca de timp.

Având în vedere că marca de timp presupune
doar: oră (h), minut (m) şi secundă (s),
apreciem că este necesară specificarea metodei
de alocare în cazul ofertelor cu preț egal primite
în aceeași secundă (alocare pro-rata, egală sau
în ordinea de primire a ofertelor în serverul
OPCOM)
5

ENEL GREEN
POWER ROMANIA
S.A.

Art. 7.2.11- Numărul maxim de CV
estimat de ANRE care poate fi propus
de producătorul care dorește să
propună oferta de vânzare introduc ca
limită de tranzacționare la începutul
zilei de tranzacționare, este actualizat
la sfârșitul sesiunii de tranzacționare pe
baza tranzacțiilor încheiate pe piețele
centralizate și anonime de CV și CV
transferate în baza contractelor
bilaterale negociate direct pentru a fi
preluat în consecință în Sistemul de
tranzacționare, la începutul următoarei
zile de tranzacționare

Numărul maxim de CV estimat de ANRE care
poate fi propus de producătorul care dorește să
propună oferta de vânzare introduc ca limită de
tranzacționare la începutul zilei de
tranzacționare, este actualizat la sfârșitul sesiunii
de tranzacționare pe baza tranzacțiilor încheiate
pe piețele centralizate și anonime de CV, majorat
cu numărul de CV din ofertele de cumpărare
conform prevederilor art. 6.2.2 și CV transferate
în baza contractelor bilaterale negociate direct
pentru a fi preluat în consecință în Sistemul de
tranzacționare, la începutul următoarei zile de
tranzacționare
Apreciem că a fost omisă situația în care un
producător poate depune oferte de cumpărare

2

Formularea art. 7.2.11. este
conform cu prevederile OUG
24/2017 și ROFPCV aprobat
prin Ordinul ANRE nr. 77/2017.
CV achiziționate de un
Producător nu pot face obiectul
revânzării prin PCV, ci sunt
utilizate numai pentru
îndeplinirea condițiilor
contractuale deja angajate în
baza tranzacțiilor deja
încheiate și prin urmare nu se
pot introduce în numărul
maxim de CV estimat de ANRE
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de CV

care poate fi propus de
producătorul care dorește să
propună oferta de vânzare.
Propunem menținerea
formulării din documentul
supus consultării publice.
Lista anonimizată se realizează
prin codificarea automată de
către Platforma de
tranzacționare a ofertelor
introduse pentru sesiunea de
tranzacționare.
Cerința nu este argumentată
și/sau susținută prin
prevederile cadrului legal
aplicabil.
Propunem menținerea
formulării din documentul
supus consultării publice.
Formularea art. 6.3.4. este
conformă cu prevederile
ROFPCV aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 77/2017. .
Participanţii pot introduce una
sau mai multe oferte distincte
pentru produsul standard
tranzacționat care sa nu fie
mai mare de 10000 CV și care
să nu depășească numărul de
CV estimat de ANRE, actualizat
zilnic cu tranzactiile încheiate
pe PCSCV si transferurile
efectuate pe PCBCV-ND.
Cantitățile netranzactionate din
ordinul respectiv pot rămane în
piață și pot fi corelate cu oferte

6

ENEL GREEN
POWER ROMANIA
S.A.

Art. 7.4.1 lit. e -lista anonimizată prin
codificare a ofertelor introduse pentru
sesiunea de tranzacționare

Solicităm comunicarea prealabilă a modului de
anonimizare a ofertelor

7

PATRES

6.3.4.Ofertele de vânzare/cumpărare
pot propune un număr maxim de
10000 CV

Pentru a asigura un regim anonim se impune ca
definitia produselor standardizate sa includa
obligatoriu si criteriul cantitate. In detaliu,
propunem ca un ofertant sa poata alege o
cantitate predefinita (exemplu 100, 500, 1000,
2000, 3000, 4000, 5000 bucati), alegerea unei
cantitati de exemplu de 4953 CV putand fi
ipotetic stabilita de catre producator si furnizor
inaintea emiterii ordinelor de vanzare si
cumparare pe care le pot emite concomitent
(pentru a asigura corelarea marcii de timp, pretul
nefiind de-facto un element de departajare)
reusind astfel sa materializeze o intelegere in
afara pietei prin intermediul platformei de
tranzactionare.

3
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de sens contrar care
îndeplinesc condiția de
corelare, în cadrul anonim de
tranzacționare asigurat de
platforma de tranzacționare
Răspunsul OPCOM la observația PATRES (Pct. 7)


Propunerea PATRES de predefinire a volumului ofertelor introduce bariere de ordin concurential în functionarea pietei deoarece o astfel de
standardizare:
 elimina posibilitatea tranzactionarii unor volume nestandardizate, in conditiile in care obligatiile de achizitie nu sunt stabilite in baza acestei reguli
de standardizare;
 elimina posibilitatea ofertarii unor cantitati aflate sub minimum standardizat;
 obliga la fragmentarea pietei si nu la concetrarea lichiditatii ceea ce ar putea in viitor, in anumite conjuncturi de piata, sa conduca la presiuni pe
pretul CV;
 poate conduce la achizitii de CV in afara obligatiilor stabilite prin cotele de achizitie trimestriale/anuale si inducerea la furnizori a unor costuri
nerecuperabile avand in vedere interzicerea retranzactionarii CV.
Toate aspectele enumerate, sunt evitate prin mecanismele si regulile de standardizare din Regulamentul aprobat și procedurile supuse consultării
publice, respectiv prin atribuirea totala sau partiala a oricarei oferte in functie de cantitate si pret. De mentionat faptul ca pretul este exprimat cu
patru (4) zecimale, ceea ce face ca pasul de ofertare sa asigure in foarte mare masura o granularitate a pretului cu un impact minim in pretul final al
tranzactiilor, transferat consumatorului final.
Sistemul de tranzactionare al PCTCV nu permite selectarea unei anumite oferte (alegerea unei cantități) pentru incheierea unei
tranzactii, indiferent de cantitatea sau pretul propus. In cazul descris, oferta care propune cantitatea de 4953 de CV, poate fi tranzactionata la click in
mod anonim, de catre oricare dintre participantii la piata prezenti in piata, daca:
-

Are cel mai mare pret de cumparare sau cel mai mic pret de vanzare; SAU

-

A fost prima oferta introdusa in piata la cel mai mic pret de vanzare sau cel mai mare pret de cumparare.

In cazul in care, toate ofertele sunt propuse la acelasi pret, ordonate exclusiv in functie de marca de timp, iar oferta pentru 4953 CV nu este oferta
situată prima in lista de oferte, prin selectarea la click a ofertei particpantul care a selectat acea oferta va tranzactiona, pana la acoperirea cantitatii
de 4953 CV prin corelarea ofertei sale cu ofertele situate inaintea ofertei selectate. Prin urmare, sistemul de tranzactionare propus nu permite
tranzactionarea preferentiala dintr-o lista de oferte ci doar atribuirea concurentiala pe baza de pret si marca de timp, departajată la gradul de
fidelitate de s-8.

4
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8

9

PATRES

PATRES

6.2.4. Oferta constă într-o pereche
cantitate-preţ ofertată pentru
cumpărare sau pentru vânzare dedicată
unui produs standard, care reprezintă
angajament ferm al participantului la
PCV.

De asemenea, in cazul produselor standard,
propunem ca singura varianta posibila de
tranzactionare sa fie cea „tranzactionare cu mai
multi participanti”, varianta „tranzactionare
integrala cu un participant – totul sau nimic” sa
fie exclusa din start din aceleasi considerente
explicate mai sus.
Consideram ca pastrarea unor produse nestandard din punct de vedere cantitate corelate
cu introducerea posibilitatii „tranzactionare
integrala cu un participant” incalca prevederile
OUG 24/2017 care impun trazactionarea
anonima, transparenta si nediscriminatorie,
precum si prevederile aprobarii din partea CE a
notificarii Romaniei de modificare unor elemente
ale schemei de sprijin State Aid SA.46894
(2016/N) din 16.12.2016.

Formularea art. 6.2.4. este
conformă cu funcționalitățile
sistemului de tranzacționare.

7.2.20. În cazul în care ambii parteneri
solicită de comun acord anularea unei
tranzacții pe PCTCV, această solicitare
se formulează telefonic și se confirmă
prin mesaje-mail transmis pe adresa
administratorului Sistemului de
tranzacționare (pcbcv@opcom.ro) în
termen de 10 minute de la momentul
realizării tranzacției. Administratorul va
anula tranzacția (înlăturându-se astfel
semnalul eronat de preț).

Solicitam anularea atestui articol. O oferta odata
corelata ar trebui sa devina ferma fara
posibilitatea anularii tranzactiei.

Această situație este posibilă
numai în cazul în care ambii
parteneri solicită de comun
acord anularea unei tranzacții
pe PCTCV. Considerăm că este
un drept legitim al părților să
poată decide de comun acord
încetarea angajamentului
stabilit în baza tranzacției,
drept acordat inclusiv prin
contractul standard aprobat ca

5

Prin faptul că Participantul are
posibilitatea alegerii tipului de
ordin introdus în platformă
este asigurată
tranzactionarea anonima,
transparenta si
nediscriminatorie.
Vă rugăm să revedeți
răspunsul OPCOM la
observația PATRES (Pct. 7).
Formularea „tranzactionare
integrala cu un participant –
totul sau nimic” din observație
nu se regăsește în documentul
supus consultării publice, iar o
astfel de situație, în condițiile
unei piețe lichide poate apare
doar ca o consecință a
conjuncturii de piață dar în
mod anonim și
nediscriminatoriu.
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anexă a ROFPCV aprobat prin
Ordinul ANRE nr. 77/2017.
Propunem menținerea
formulării din documentul
supus consultării publice.
10

PATRES

In calculul numarului maximal de certificate verzi
care poate fi ofertat pe PCTCV se va tine cont si
de cantitatile deja contractate in contractele
incheiate pe platforma PCBCV anterior aparitiei
pietelor anonime? In cazul in care se va tine cont
– ce cantitate se ia in calcul in cazul contractelor
cu cantitate variabila?

11

PATRES

In cazul in care o oferta de vanzare se coreleaza
doar partial, la momentul corelarii partiale se
schimba marca de timp a ofertei?

6

Numărul maxim de CV estimat
de ANRE este transmis la data
de 31.08.2017 și este
actualizat zilnic cu tranzactiile
pe PCSCV și cu transferurile
efectuate pe PCBCV-ND.
În conformitate cu prevederile
art. 7.2.10: Numărul maxim de
CV estimat de ANRE care poate
fi propus de producătorul care
dorește să propună oferta de
vânzare este preluat în
sistemul de tranzacționare la
începutul fiecărei zile de
tranzacționare și este diminuat
pe parcursul perioadei de
ofertare cu numărul de CV din
ofertele de vânzare ale
acestuia active în timpul
sesiunii de tranzacționare.
Propunem menținerea
formulării din documentul
supus consultării publice.
Intrebarea este in contradictie
cu sustinerile de la punctul 8 la
tabelului referitoare la
„tranzactionare integrala cu un
participant – totul sau nimic”.
Referitor la ofertele
tranzacționate parțial, precizăm
că în conformitate cu
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12

PATRES

Este posibila pregatirea ofertelor in regim off-line
– inainte de ora 09:00 in cazul PCSCV, respectiv
12:00 in cazul PCTCV si validarea ei la momentul
in care piata este deschisa pentru
tranzactionare?

13

PATRES

Cele doua piete introduse de OUG24/2017
trebuie sa aiba ca si scop lichidizarea generala a
pietei de certificate verzi anonima intr-un mod in
care toti producatorii sa aiba acces echitabil la
schema de sprijin si toti furnizorii sa poata avea
acces la cel mai bun pret pentru certificatele ce
le sunt necesare conform cotei anuale.
In forma actuala a pietelor, in lipsa modificarii
principiului de corelare a ofertelor prin alocare
pro-rata in cazul PCSCV si in lipsa standardizarii
cantitatii in cazul PCTCV, cele doua piete nu
vor asigura in realitate cadrul anonim si
nediscriminatoriu prevazut de legislatia primara

7

precizările art. 7.2.7. ”În cazul
modificării unei oferte, a
prețului și/sau creșterea
cantității, Sistemul de
tranzacţionare actualizează
automat datele aferente noii
intenții de ofertare cu marca
de timp corespunzătoare
momentului modificării ofertei
iniţiale.”.
Față de cele de mai sus,
întrucât la momentul
tranzacționării parțiale
cantitatea ofertei se
diminuează, oferta rămasă nu
își modifică marca de timp.
Da, o astfel de facilitate este
pusă la dispoziție de sistemul
de tranzacționare, însă această
facilitate nu asigură o marcă de
timp anterioară. Nicio marcă de
timp nu poate fi anterioară orei
de deschidere a sesiunii de
tranzacționare.
Observația nu este
argumentată.
De altfel, datorita numarului de
parteneri contractuali marit in
mod artificial prin alocarea prorata, cantitatilor derizorii
tranzactionate in cadrul fiecarei
sesiuni de tranzactionare,
diminuate prin acest
mecanism, eliminarea alocarii
pro-rata a constituit si obiectul
unui proiect de amendarea a
regulilor Pietei de Certificate
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in vigoare

14

ELECTRICA
FURNIZARE S.A./
Camelia Caba

15

ELECTRICA
FURNIZARE S.A./
Camelia Caba

Art. 6.1.2. Calendarul de tranzacționare
este stabilit de OPCV și este publicat pe
site-ul propriu astfel încât data de
începere a duratei de valabilitate a
contractului standard aplicabil nu poate
fi mai devreme de prima zi lucrătoare
după 4 zile lucrătoare de la data
sesiunii de tranzacționare (exclusiv ziua
sesiunii de tranzacționare).
Art. 6.2.2 Producătorii de E-SRE aflați
în condițiile stabilite prin art. 10 alin.
(5) din Lege care doresc să cumpere
CV în vederea îndeplinirii condițiilor
contractuale vor transmite la OPCV în
ziua lucrătoare anterioară zilei în care
doresc să participe cu oferte de
cumpărare la sesiunea de
tranzacționare, documente justificative
în acest sens, în care vor preciza printro adresă oficială, respectiv:
a)
numărul contractului de
vânzare deja semnat pentru care este
necesară achiziția de CV;
b)
numărul de CV asumate ferm
prin contract în baza posibilităților de
producere de E-SRE ale
centralei/centralelor exploatate;

Propunem urmatorul text: „Calendarul de
tranzacționare este stabilit de OPCV și este
publicat pe site-ul propriu astfel încât data de
începere a duratei de valabilitate a contractului
standard aplicabil nu poate fi mai devreme de 5
zile lucrătoare de la data sesiunii de
tranzacționare (exclusiv ziua sesiunii de
tranzacționare).”
Va rugam sa clarificati in procedura daca simpla
notificare a intentiei este suficienta sau se
asteapta o validare din partea OPCV anterior
tranzactionarii. De asemenea, partenerul de
tranzactie ar trebui sa primeasca acesta validare
a OPCV pentru a se asigura conformitatea cu
prevederile OUG 24/2017, prin care un CV face
obiectul unei singure tranzactii.

8

Verzi initiat la cerinta ANRE in
anul 2012.
Alocarea pro-rata nu asigură o
vânzare echitabilă a CV
depinzând de puterea de piață
a vânzătorului.Prin acest
sistem sunt avantajați
producatorii care au număr
mare de CV în detrimentul
celor cu puține CV.
Formularea art. 6.1.2. este în
conformitate cu art 38 alin 2
din Regulamentul de
organizare si funcționare a
PCV.
Propunem menținerea
formulării din documentul
supus consultării publice.
Fără primirea acestor date
precizate în art.6.2.2,
producătorul nu poate veni a
doua zi pentru a depune oferte
de cumpărare.
Nu este clară conformitatea cu
prevederile OUG 24/2017 a
cerinței ca partenerul de
tranzacție, respectiv
cumpărătorul să dispună de
informații privind portofoliul
vânzătorului, altfel decât în
cadrul relației contractuale.
Vă reamintim că OPCOM este
responsabil pentru menținerea
confidențialității datelor
referitoare la participanții la
piață, cu excepția celor stabilite
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c)
termenul limită de îndeplinire a
obligațiilor ferme ce nu pot fi
îndeplinite în baza CV emise sau ce vor
fi emise până la termenul limită de
îndeplinire a obligațiilor ferme în baza
energiei electrice produse de
centrala/centralele deținute;
d)
orice alte argumente care
justifică situaţia de a nu realiza
numărul de certificate verzi
contractate.
Art.6.3.4. Ofertele de
vânzare/cumpărare pot propune un
număr maxim de 10 000 CV.

16

ELECTRICA
FURNIZARE S.A./
Camelia Caba
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ELECTRICA
FURNIZARE S.A./
Camelia Caba

Art. 7.2.17 Numărul de contracte
tranzacționate este cel mai mic dintre
cele ale celor două oferte care se
corelează.

18

ELECTRICA
FURNIZARE S.A./
Camelia Caba

Art. 7.2.24. Confirmările de tranzacție
cuprind cel puțin următoarele
informații:
a)
Denumirea participantului la
PCV;
b)
Ziua de tranzacţionare;
c)
Denumirea produsului standard
pentru care au fost încheiate tranzacții;
d)
Numărul de CV
vândute/cumpărate de participant în
sesiunea de tranzacţionare pentru

ca date publice prin
reglementările emise de către
ANRE.
Propunem menținerea
formulării din documentul
supus consultării publice.

Solicitam specificarea limitarii: daca este pe
oferta sau pe instrument. Ar trebui sa fie pe
oferta, astfel incat sa se poata tranzactiona mai
mult de 10.000 CV pe instrument pe sesiune, de
vreme ce principiul acestei piete este
tranzactionarea pe termen (mai) lung fata de
PCSCV. In caz contrar, va fi imposibil pentru
marii achizitori sa cumpere tot necesarul de CV
din pietele disponibile.
Va solicitam reformularea paragrafului, cu
inlocuirea termenului de “contracte” cu “CV”,
pentru evitarea confuziilor. Mentionam faptul ca
termenul de contract/ contracte este definit ca
“acordul partilor”.
Avand in vedere termenul relativ scurt de
semnare a contractului (maxim 3 zile lucratoare
de la transmiterea de catre OPCV a confirmarilor
de tranzactie, indeosebi daca sunt mai multi
semnatari), solicitam ca in cadrul confirmarilor
de tranzactie transmise de OPCV (pentru
tranzactionarea in PCTCV) sau pe site-ul OPCV,
sa se regaseasca datele de contact ale
partenerilor, respectiv: persoane de contact,
numar de telefon, adresa de e-mail.

9

Prevederile pct. 6.3.4 sunt în
conformitate cu cele cuprinse
in Regulamentul de oganizare
și funcționare a PCV, art.24 lit.
a și b și art.41 alin 3.
Propunem menținerea
formulării din documentul
supus consultării publice.
De acord cu propunerea de
modificare.

Informatiile publice la care se
face referire se pot gasi pe
site-ul ANRE și Transelectrica.
Am luat notă asupra propunerii
dumneavoastră și vom
investiga posibilitatea creării
unei facilități care să fie
conformă cu obligațiile de
confidențialitate ale OPCOM.
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ELECTRICA
FURNIZARE S.A./
Camelia Caba
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ELECTRICA
FURNIZARE S.A./
Camelia Caba

fiecare produs standard pentru care
acesta a încheiat tranzacții;
e)
PAPCTCV - preţul de atribuire a
CV pentru fiecare tranzacţie încheiată
pe PCTCV;
f)
Denumirea
participantului/participanţilor la PCV
partener în fiecare tranzacție în
sesiunea de tranzacţionare curentă.
Art.10.12. În cazul în care
cumpărătorul nu vizualizează în contul
său din Registrul Certificatelor Verzi,
codurile CV din confirmarea de încasare
primită de la vânzător, contactează
vânzătorul pentru soluționarea acestei
situații prin transmiterea către OPCV a
confirmării pe proprie răspundere
privind încasarea CV.
Art.10.15 În cazul în care cumpărătorul
nu achită factura, aferentă CV
achiziționate conform contractelor
semnate în baza tranzacțiilor încheiate
pe PCTCV, în termenul prevăzut în
factură, vânzătorul notifică OPCV în
vederea consemnării unei abateri de la
regulile de tranzacționare și ANRE în
vederea aplicării sancțiunilor legale ce
se impun.

Solicitam reformularea acestui articol, astfel:.” În
cazul în care cumpărătorul nu vizualizează în
contul său din Registrul Certificatelor Verzi,
codurile CV din confirmarea de încasare primită
de la vânzător, contactează OPCV pentru
soluționarea acestei situații.” in vederea
eficientizarii timpului de rezolvare a situatiei.

Pentru evitarea confuziilor, propunem urmatorul
text: În cazul în care cumpărătorul nu achită
factura, aferentă CV achiziționate conform
contractelor semnate în baza tranzacțiilor
încheiate pe PCTCV, în termenul prevăzut în
Contractul standard - anexa la Regulament,
vânzătorul notifică OPCV în vederea consemnării
unei abateri de la regulile de tranzacționare și
ANRE în vederea aplicării sancțiunilor legale ce
se impun.
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Art.10.12. este corect formulat.
Transferul din RCV este
efectuat numai pe baza
Confirmarii de încasare primită
de la Vânzător care este în
măsură să confirme
transmiterea acesteia către
OPCOM.
Propunem menținerea
formulării din documentul de
discuție.
Art.10.15 este în conformitate
cu art 46 alin 6 din
Regulamentul de oganizare și
funcționare a PCV.
Propunem menținerea
formulării din documentul de
discuție.

