
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

  privind Proiectul de Regulament 
pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor 

Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea art. 3 
din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2010 privind utilizarea 

sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea 
instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a 
celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă 

 

 

 

Proiectul de regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 32/2006 și a Regulamentului 

nr. 5/2010 are în vedere introducerea unor modificări și completări ale cadrului legislativ, în 

vederea  reglementării unor aspecte rezultate din practică și care se referă la următoarele: 

În ceea ce privește propunerile de modificare și completare a Regulamentului nr. 32/2006, 

se au în vedere: 

- clarificarea unor aspecte legate de prevederile Legii nr. 297/2004 privind corelarea 

dintre nivelul capitalului inițial al S.S.I.F. și posibilitatea de a presta anumite servicii și 

activități de investiții sau servicii conexe, astfel cum sunt prevăzute la art. 7 din Legea 

nr. 297/2004; 

- preluarea în cuprinsul Regulamentului nr. 32/2006 și respectiv abrogarea unor 
dispuneri de măsuri, ținând cont de Planul de implementare a măsurilor privind 
dispunerile de măsuri emise de C.N.V.M. (Dispunerea de măsuri  
nr. 6/23.07.2008 privind aplicarea Orientărilor ESMA cu privire la cerinţele MiFID 
privind funcţia de asigurare a conformităţii și Dispunerea de măsuri  
nr. 6/14.03.2013); 

- clarificarea unor aspecte legate de personalul sucursalelor unor S.S.I.F. cu privire la  

cumularea mai multor funcții în cadrul acesteia; 

- clarificarea aspectelor privind deținerea simultană de către aceeași persoană a 

calității de persoană desemnată să asigure conducerea sucursalei unei S.S.I.F. cu cea 

de reprezentant al compartimentului de control intern al respectivei sucursale; 

- clarificarea unor aspecte privind raportul auditorului în cazul majorării/diminuării 

capitalului social al unei S.S.I.F.; 

- clarificarea unor aspecte cu privire la operațiunile de împrumut; 

-    introducerea de prevederi referitoare la utilizarea de către S.S.I.F. a resurselor proprii 

pentru alimentarea contului clienților, în vederea finalizării tranzacțiilor aflate în 

decontare. 

 

Modificarea și completarea Regulamentului nr. 5/2010 vizează crearea cadrului legal 

aplicabil în cazul transferurilor directe pentru instrumente financiare pentru care depozitarul 

central nu este desemnat depozitar al emitentului.  


