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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

Regulament  

privind constituirea și executarea unor garanții reale constituite asupra instrumentelor 
financiare 

Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

Proiectul de regulament instituie dispoziții cu privire la constituirea și executarea unor 
garanții care se pot constitui asupra instrumentelor financiare, conform legii române. 

Secţiunea a 3-a  

Contextul legislativ 

Elaborarea proiectului de regulament a fost realizată în contextul adoptării Legii nr. 
10/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a 
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa 
de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care 
modifică articolul 203, punctul 27 din OUG 32/2012. 

Datorită existenței unor norme de trimitere în cadrul reglementării generale, respectiv a 
art. 2390 din Codul Civil și a art. 6 din Ordonanţa nr. 9/2004 privind unele contracte de 
garanţie financiară, cu modificările și completările ulterioare și în cadrul legii speciale, 
respectiv a art. 151 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, care oferă delegare legislativă ASF și instituțiilor pieței, s-a 
desprins concluzia necesității emiterii unui regulament care să stabilească dispoziții 
referitoare la constituirea și executarea unor garanții constituite asupra instrumentelor 
financiare.  

Secţiunea a 4-a  

Principiile generale 

Principiile care stau la baza proiectului de regulament sunt: 

- simplificarea formalităților – în vederea stimulării celerității operațiunilor cu 
instrumente financiare, formalitățile impuse pentru valabilitatea sau executarea 
garanțiilor reale trebuie să fie cât mai ușor de realizat, iar verificarea tranzacțiilor, 
dacă este cazul, să fie efectuată ex post, în mod eficient oricând după realizarea 
lor; 
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- flexibilitatea operațiunilor – pentru creșterea lichidității piețelor în cadrul cărora 
sunt tranzacționate în mod obișnuit instrumentele financiare relevante, constituirea 
și executarea garanțiilor reale se pot realiza la nivelul intermediarilor; 

- siguranța operațiunilor – părțile unei garanții reale trebuie să se bazeze pe 
posibilitatea de executare rapidă și eficientă a garanției. 

Secţiunea a 5-a  

Structura proiectului 

Proiectul de regulament propus cuprinde dispoziții cu privire la regulile de constituire a 
garanțiilor și la modalitățile de executare a acestora. 

Secţiunea a 6-a  

Activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 
act normativ 

Proiectul de act normativ se publică pe site-ul A.S.F., în vederea consultării publice, 
pentru o perioadă de 30 de zile. 

 

 


