
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

a proiectului de Instrucțiune pentru abrogarea Ordinului Comisiei Naționale a 

Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucțiunii nr.7/2007 privind 

raportarea unor operațiuni 

 

Instrucțiunea nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni reglementează la 

”Art. 1. – Prezenta instrucţiune stabileşte obligaţia de raportare a societăţilor de 

servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.), a operatorilor de piaţă şi a operatorilor de 

sistem cu privire la investiţiile de portofoliu şi la instrumentele financiare derivate, 

prevăzută în Norma B.N.R. nr.26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru 

elaborarea balanţei de plăţi, denumită în continuare Norma B.N.R. nr. 26/2006.” 

Referitor la trimiterea pe care art.1 din Instrucțiunea nr. 7/2007 o face la 

Norma BNR nr. 26/2006 precizăm faptul că la intrarea în vigoare a Regulamentului 

BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a 

României s-au abrogat prevederile Regulamentului BNR nr. 31/2011 privind 

raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României care 

abrogase la rândul său Norma BNR nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor 

pentru elaborarea balanţei de plăţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 1.031 din 27 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.  

Regulamentul BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice 

la Banca Naţională a României, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul BNR 

nr. 6/2016,  prevede la art. 58 faptul că informaţiile statistice cuprinse în anexa nr. 

V.5 la regulament, respectiv lista indicatorilor statistici privind investiții de portofoliu în 

relația cu nerezidenții și instrumente financiare derivate în relația cu nerezidenții, se 

transmit electronic de către Ministerul Finanţelor Publice la Banca Naţională a 

României - Direcţia statistică, lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru 

care se face raportarea. 

Prin urmare, raportarea de către ASF a informațiilor statistice sus menționate, 

raportare care se făcea către BNR în temeiul prevederilor Instrucțiunii nr. 7/2007, nu 

mai este necesară conform noilor dispoziții ale art. 58 din Regulamentul BNR nr. 

4/2014 astfel cum a fost modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2016.  

 


