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DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 13 / 12.07.2010 
În baza prevederilor art.2 şi art.7 alin.(1) şi (10) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin  

OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 07.07.2010,  

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 
Art. 1. Se suspendă aplicarea prevederilor art.141 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,  
cu modificările şi completările ulterioare, până la modificarea acestuia. 
Art. 2. Pe perioada suspendării prevăzute la art.1 se aplică următoarele dispoziţii: 
„(1) S.S.I.F. autorizată să execute ordine în numele clienţilor trebuie să implementeze reguli şi proceduri care să urmărească 
executarea promptă, corectă şi expeditivă a ordinelor clienţilor faţă de alte ordine ale clienţilor sau faţă de ordinele proprii ale S.S.I.F. 
Aceste reguli şi proceduri vor permite executarea ordinelor comparabile ale clienţilor în concordanţă cu momentul primirii acestora 
de către S.S.I.F. 
(2) Ȋn cazul în care S.S.I.F. primeşte simultan mai multe ordine la acelaşi nivel de preţ pentru acelaşi instrument financiar, care pot fi 
executate în condiţiile pieţei, S.S.I.F. trebuie să le introducă în sistemul de tranzacţionare în următoarea ordine: 

a) ordinele primite de la clienţii de retail; 
b) ordinele primite de la clienţii profesionali; 
c) ordinele primite de la persoanele relevante; 
d) ordinele care urmează să fie executate în nume propriu de către S.S.I.F. 

(3) În cazul ordinelor transmise telefonic se va asigura înregistrarea pe suport electronic/optic sau pe un suport echivalent. 
(4) Refuzul de a executa un ordin trebuie comunicat imediat clientului împreună cu justificarea refuzului.” 
Art. 3. Se suspendă aplicarea prevederilor art.191 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,  
cu modificările şi completările ulterioare, până la modificarea acestuia. 
Art. 4. Pe perioada suspendării prevăzute la art.3 se aplică următoarele dispoziţii: 
„(1) Operatorul de piață are obligația de a publica lista valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată care pot 
face obiectul vânzărilor în lipsă, listă care include: a) o secțiune cu cele mai lichide valori mobiliare admise la tranzacționare pe piața 
reglementată respectivă; b) o secțiune cu orice alte valori mobiliare care se tranzacționează prin intermediul formatorilor de piață. 
(2) Operatorul de piață va stabili, prin reglementările proprii, criteriile de lichiditate care vor fi avute în vedere la alcătuirea secțiunii 
prevăzute la alin.(1) lit. a). 
(3) Secțiunea prevăzută la alin.(1) lit. a) se actualizează semestrial de către operatorul de piață, conform regulilor acestuia. 
(4) Secțiunea prevăzută la alin.(1) lit. b) se actualizează de către operatorul de piață, ori de cate ori este necesar, conform regulilor 
acestuia. 
(5) Lista valorilor mobiliare eligibile pentru operațiunile de împrumut de valori mobiliare, precum și lista valorilor mobiliare eligibile 
pentru operațiunile de constituire de garanții asociate împrumutului de valori mobiliare sunt stabilite și publicate de către depozitarul 
central conform regulilor acestuia. 
(6) Lista valorilor mobiliare eligibile pentru operațiunile de împrumut de valori mobiliare va include cel puțin valorile mobiliare admise 
la tranzacționare care pot face obiectul vânzărilor în lipsă și al cumpărărilor în marjă, prevăzute la alin.(1). 
(7) Listele prevăzute la alin.(5) sunt actualizate de către depozitarul central conform regulilor acestuia. 
(8) Toate valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată pot face obiectul cumpărărilor în marjă. 
(9) C.N.V.M. poate dispune, în situația în care consideră necesar, excluderea unor valori mobiliare din listele prevăzute la alin.(1), 
respectiv la alin.(5). 
(10) C.N.V.M. poate dispune, în situația în care consideră necesar, interzicerea efectuării de cumpărări în marjă având drept obiect o 
anumită valoare mobiliară sau poate interzice unei S.S.I.F. să efectueze cumpărări în marjă având drept obiect o anumită valoare 
mobiliară.” 
Art. 5. Se suspendă aplicarea prevederilor art.205 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 
financiare, cu modificările şi completările ulterioare, până la modificarea acestuia. 
Art. 6. Pe perioada suspendării prevăzute la art.5 se aplică următoarele dispoziţii: 
„(2) La deschiderea ședinței, prețul menționat la art.205 alin.(1) este egal cu prețul de referinţă stabilit conform regulilor pieței 
reglementate.” 
Art. 7. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul 
www.cnvmr.ro. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 14 / 15.07.2010 
În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (10) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată 

prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

având în vedere solicitarea S.C. B.V.B. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16091/14.05.2010, 
conform Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza deliberărilor din şedinţa din data de 14.07.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 
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Art. 1. Se suspendă aplicarea prevederilor art.8 alin.(1) şi ale art.19 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind pieţele 
reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu modificările şi completările ulterioare, până la modificarea acestuia. 
Art. 2. Pe perioada suspendării prevăzute la art.1 se aplică următoarele dispoziţii: 

1. Un operator de piaţă poate să deţină participaţii exclusiv la următoarele persoane juridice: 
a) S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., în conformitate cu art.44 alin.(2) din Legea nr.297/2004; 
b) depozitarul central, cu respectarea condiţiilor art.150 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
c) persoane juridice al căror obiect principal sau exclusiv de activitate constă în operaţiuni de compensare şi decontare pentru 

tranzacţiile cu instrumente financiare derivate, în conformitate cu prevederile art.157 din Legea nr.297/2004; 
d) societăţi al căror obiect principal sau exclusiv de activitate este prevăzut la art.10 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind 

pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) operatori de piaţă din state membre, cu excepţia României, şi/sau din state nemembre. 

2. Membrii consiliului de administraţie şi conducătorii operatorului de piaţă trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute 
la art.19 lit. a) e) şi lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de 
tranzacţionare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii: 
a) să nu facă parte din conducere, să nu fie administratori, angajaţi sau auditori financiari la un alt operator de piaţă şi/sau 

operator de sistem; 
b) să nu deţină nici o participare la un alt operator de piaţă şi/sau operator de sistem din România. 

Art. 3. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 
PREŞEDINTE, 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 

BANCA  NAȚIONALĂ  A  ROMÂNIEI 
Nr.8 din 7 iulie 2010 

 COMISIA  NAȚIONALĂ  A  VALORILOR  MOBILIARE 
Nr.48 din 13 iulie 2010 

 
O R D I N  

pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare  
nr.9/13/2010 privind modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al  

Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.24/29/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital  
ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții pentru riscul operațional 

 

Având în vedere dispoziţiile art.126, 138, 139, 278, 384 şi 385 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și 
completările ulterioare, şi ale art.2 lit. d) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
nr.13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin  
Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.10/107/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în temeiul prevederilor art.420 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art.48 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii 
Naţionale a României, precum şi ale art.1, 2 şi ale art.7 alin.(1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.514/2002,  
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin: 
 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.9/13/2010 privind 
modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.24/29/2006 
privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 2 - Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art.1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Art. 3 - Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentului ordin. 
Art. 4. - Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.24/29/2006 privind determinarea 
cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional, aprobat prin  
Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.20/118/2006, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificările și completările aduse prin Regulamentul Băncii 
Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.9/13/2010, se va republica în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 

Președintele Consiliului de administrație  
al Băncii Naționale a României, 
Mugur Constantin Isărescu 

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, 
Gabriela Anghelache 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
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ANEXĂ 
BANCA  NAȚIONALĂ  A  ROMÂNIEI 

Nr.9 din 7 iulie 2010 
 COMISIA  NAȚIONALĂ  A  VALORILOR  MOBILIARE 

Nr.13 din 13 iulie 2010 
 

R E G U L A M E N T 
privind modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale  

a Valorilor Mobiliare nr.24/29/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituțiilor de credit  
și ale firmelor de investiții pentru riscul operațional 

 
Articol unic. - Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.24/29/2006 privind 
determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional, aprobat prin 
Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.21/118/2006, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Titlul regulamentului se modifică și va avea următorul cuprins: 
„R E G U L A M E N T U L   Nr.24/29/2006  

privind determinarea cerinţelor minime de capital  
pentru riscul operaţional ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii” 

2. La articolul 21, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
„(11) Evenimentele de pierdere care afectează întreaga instituție pot fi alocate unei linii de activitate suplimentare 

«elemente corporatiste» din cauza unor circumstanțe excepționale.” 
3. Art.33 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 33 - Până la data de 31 decembrie 2012, societăţile de servicii de investiţii financiare autorizate să desfăşoare 

activităţi de tranzacţionare cu instrumente financiare în cont propriu şi subscriere de instrumente financiare şi/sau plasamentul de 
instrumente financiare în baza unui angajament ferm al căror indicator relevant pentru linia de activitate «Tranzacţionare şi vânzări» 
reprezintă cel puţin 50% din totalul indicatorilor relevanţi pentru toate liniile de activitate, calculaţi în conformitate cu prevederile 
art.11 din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.22/27/2006 privind adecvarea 
capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare nr.19/116/2006 şi ale secţiunii a 2-a din cap. II al prezentului regulament, pot aplica în cazul liniei de activitate 
«Tranzacţionare şi vânzări» o cotă redusă de risc de 15%.” 

4. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 39, cu următorul cuprins: 
„Art. 39. - Art.21 alin.(11) intră în vigoare de la 31 decembrie 2010.” 
5. Ultimul enunț al regulamentului se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Prezentul regulament transpune prevederile art.4 paragraful 22, art.102-105, art.157 paragraful 3 și ale anexei X la 

Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor 
de credit (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L177 din 30 iunie 2006, prevederile art.44 din Directiva 
2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de 
investiții și al instituțiilor de credit (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L177 din 30 iunie 2006 și ale art.1 
paragrafele 11 și 12 din Directiva 2009/83/CE a Comisiei din 27 iulie 2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L196 din 28 iulie 2009.” 

6. La anexa nr.2 punctul 3, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„e) Organele cu funcție de conducere, sub supravegherea organelor cu funcție de supraveghere, poartă răspunderea 

pentru politica de încadrare a activităților pe linii. Această politică este supusă aprobării structurii de conducere a instituției de 
credit;”. 

7.La anexa nr. 3, coloana 1, rândul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Întreruperea activităţii şi funcţionarea neadecvată a sistemelor”. 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 


