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ORDONANȚA NR. 103 / 16.04.2013 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr.37/16.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr.104/16.04.2013 și Ordonanța C.N.V.M. 

nr.105/16.04.2013, 
având în vedere că ERSTE GROUP BANK AG, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY COOPERATIEF U.A., 

ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., FOND DE PENSII ADMINISTRAT 
PRIVAT BCR administrat de BCR PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.,  
FDI BCR DINAMIC administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., FDI BCR EXPERT administrat de SAI ERSTE ASSET 
MANAGEMENT S.A. și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS administrat de BCR PENSII - SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., acționând în mod concertat, dețin 8,7802% din numărul total  
de acțiuni emise de SIF OLTENIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF OLTENIA S.A.,  
prevăzută de art.286^1 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce  
la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art.286^1 alin.(4) din legea menționată, 

pentru aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, și art.4 alin.(3) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art.286^1 din Legea nr.297/2004 
privind piața de capital, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 16.04.2013, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale 
suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de SIF OLTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care 
sunt deținute de ERSTE GROUP BANK AG, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY COOPERATIEF U.A., 
ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., FOND DE PENSII ADMINISTRAT 
PRIVAT BCR administrat de BCR PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.,  
FDI BCR DINAMIC administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., FDI BCR EXPERT administrat de SAI ERSTE ASSET 
MANAGEMENT S.A. și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS administrat de BCR PENSII - SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. 
Art. 2. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., SIF OLTENIA S.A. 
și acționarilor menționați la art.1. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro. și se va transmite  
la operatorul de piață. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 104 / 16.04.2013 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr.37/16.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr.103/16.04.2013 și Ordonanța C.N.V.M. 

nr.105/16.04.2013, 
având în vedere că ERSTE GROUP BANK AG, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY COOPERATIEF U.A., 

ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., FOND DE PENSII ADMINISTRAT 
PRIVAT BCR administrat de BCR PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.,  
FDI BCR DINAMIC administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., FDI BCR EXPERT administrat de SAI ERSTE ASSET 
MANAGEMENT S.A. și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS administrat de BCR PENSII - SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., acționând în mod concertat, dețin 8,7802% din numărul total  
de acțiuni emise de SIF OLTENIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF OLTENIA S.A.,  



prevăzută de art.2861 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce  
la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art.2861 alin.(4) din legea menționată, 

având în vedere convocarea AGOA SIF OLTENIA S.A. pentru 19/20.04.2013, 
pentru aplicarea prevederilor art.2861 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, și ale art.5 alin.(2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art.2861 din Legea nr.297/2004 
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 16.04.2013, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Consiliul de Administrație al SIF OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunării generale  
a acționarilor convocată pentru data de 19/20.04.2013, astfel încât grupul format din acționarii ERSTE GROUP BANK AG, 
BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY COOPERATIEF U.A., ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR administrat de BCR PENSII - SOCIETATE 
DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., FDI BCR DINAMIC administrat de SAI ERSTE ASSET 
MANAGEMENT S.A., FDI BCR EXPERT administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și FONDUL DE PENSII 
FACULTATIVE BCR PLUS administrat de BCR PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., 
prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot  
aferente poziției deținute cu nerespectarea art.2861 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată SIF OLTENIA S.A. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro. și se va transmite  
la operatorul de piață. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 105 / 16.04.2013 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr.37/16.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr.103/16.04.2013 și Ordonanța C.N.V.M. 

nr.104/16.04.2013, 
având în vedere că ERSTE GROUP BANK AG, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY COOPERATIEF U.A, 

ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., FOND DE PENSII ADMINISTRAT 
PRIVAT BCR administrat de BCR PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.,  
FDI BCR DINAMIC administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., FDI BCR EXPERT administrat de  
SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS administrat de BCR PENSII - 
SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., acționând în mod concertat, dețin 8,7802% din 
numărul total de acțiuni emise de SIF OLTENIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF OLTENIA S.A., 
prevăzută de art.2861 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce  
la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art.2861 alin.(4) din legea menționată, 

pentru aplicarea prevederilor art.2861 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr.6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art.2861 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 16.04.2013, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Grupul format din ERSTE GROUP BANK AG, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY COOPERATIEF U.A., 
ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., FOND DE PENSII ADMINISTRAT 
PRIVAT BCR administrat de BCR PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.,  
FDI BCR DINAMIC administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., FDI BCR EXPERT administrat de SAI ERSTE ASSET 
MANAGEMENT S.A., FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS administrat de BCR PENSII - SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul  
SIF OLTENIA S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art.2861 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr.6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, C.N.V.M. va dispune măsuri 
sancționatorii în conformitate cu prevederile art.271, art.272 alin.(2) lit. f) și art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată SIF OLTENIA S.A. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro. și se va transmite  
la operatorul de piață. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
 



ORDONANȚA NR. 106 / 17.04.2013 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1190/20.12.2012, 
având în vedere litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a 

acționarilor nr.81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș înregistrată la ORC 
prin CIM nr.508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.46 din 09.03.2012, 

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.17 alin.(1)  
din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, 

se emite următorul act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună 
credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în 
mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor 
nr.81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr.46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, 
începând cu data de 17.04.2013. 
Art. 2. Direcția Monitorizare și Investigare din cadrul Direcției Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire  
a prezentei ordonanțe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
ORDONANȚA NR. 107 / 18.04.2013 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere desfășurarea de către S.C. Casa de Compensare București S.A. a activității în sediul neautorizat de 

C.N.V.M., începând cu data de 15.02.2013, precum și notificarea cu întârziere a mutării societății din vechiul sediu social, 
pentru încălcarea de către S.C. Casa de Compensare București S.A. a prevederilor art.148 alin.(2), coroborat cu  

art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.199 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților 
centrale, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art.272 alin.(1) lit. j) pct.1, coroborat cu prevederile art.273 alin.(1) lit. a) pct.1 (i) din  
Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.04.2013, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. Casa de Compensare București S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa de Compensare București S.A.  
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 108 / 19.04.2013 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 
aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, 
în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere revocarea autorizației de funcționare ca societate de administrare a investițiilor a S.C. PACTINVEST S.A. 
(societate radiată din evidențele oficiului registrului comerțului la data de 26.04.2010), 

ținând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a transfera atribuțiile și operațiunile specifice 
activității de administrare, inclusiv registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare, contractele și orice alte 
documente, în original, ale Fondului Național RETCON către societatea de administrate a investițiilor numită de C.N.V.M., 

având în vedere desemnarea Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Național RETCON, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 

Dispune: 
Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acțiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 
Fondului Național RETCON. 
Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 



Fondului Național RETCON. 
Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 22.04.2013. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată către Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și băncilor 
care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național Retcon și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 337 / 15.04.2013 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, 
în conformitate cu prevederile art.208 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. a) și art.15 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A., înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.7306/22.03.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A.,  
ca urmare a reducerii capitalului social de la 11.407.650 de lei la 5.703.825 de lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.A. din 
data de 20.11.2012. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în 
modul de organizare și funcționare ca urmare a reducerii capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației 
emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A.  
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 338 / 16.04.2013 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de RBS BANK (ROMANIA) S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7894/27.03.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei RADU Adriana, acordată de C.N.V.M. prin 
Decizia nr.917/05.06.2009 în numele RBS BANK (ROMANIA) S.A. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/402218, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare a doamnei RADU Adriana. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către RBS BANK (ROMANIA) S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 339 / 16.04.2013 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 
adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de 
capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.234 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale art.74 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.04.2013,  

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se suspendă de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. COMARGROS S.A. Pitești (CUI:129308), 



începând cu data de 16.04.2013, ora 12:30. 
Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 340 / 16.04.2013 

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere dispozițiile art.203 și art.204 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
ca urmare a adreselor SSIF ALPHA FINANCE S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.6019/11.03.2013 și nr.8653/03.04.2013, 
având în vedere faptul că: 

 prețul cel mai mare plătit de ofertant (Chropynska Strojirna A.S. Cehia) este de 2,5 lei/acțiune - preț plătit ca urmare a tranzacției  
din data de 11.01.2013 (vânzător S.C. IZOTEROM S.R.L. Baia Mare); 

 prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentației de 
ofertă (11.03.2012-10.03.2013): 2,51 lei/acțiune (834.907 acțiuni corespunzător unui număr de 12 tranzacții); 

 prețul mediu ponderat de tranzacționare în perioada 11.03.2012-10.03.2013, în situația în care nu se ia în considerare  
tranzacția efectuată de ofertant: 4,96 lei/acțiune (3.496 de acțiuni, 11 tranzacții); 

 activul net contabil având la bază situațiile financiare la data de 31.12.2011 este de 5,37 lei/acțiune; 
 numărul total de acționari ai S.C. RAMIRA S.A., exceptând ofertantul, este de 824; 
 în cazul în care ulterior derulării ofertei publice de preluare obligatorie sunt îndeplinite cerințele legale pentru retragerea de la 

tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. RAMIRA S.A. Baia Mare și dacă Chropynska Strojirna A.S. Cehia decide inițierea 
acestei proceduri, prețul oferit în cadrul acestei oferte publice de preluare obligatorii este considerat preț echitabil, 

în baza dispozițiilor art.204 alin.(3) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 16.04.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. RAMIRA S.A. Baia Mare inițiată de către Chropynska Strojirna A.S. 
Cehia va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.204 alin.(3) din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M. 
Art. 2. La întocmirea raportului de evaluare, evaluatorul independent va lua în considerare ultima situație financiară a  
S.C. RAMIRA S.A. Baia Mare. 
Art. 3. Raportul de evaluare, împreună cu documentul de ofertă și cu plicul aferent prețului oferit, urmează a fi depuse în termen de 
30 de zile de la data primirii prezentului act individual sau de la data publicării acestuia în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 

DECIZIA NR. 341 / 17.04.2013 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 

prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.233 alin.(1) din Legea nr.31/1990R și art.2 alin.(2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1190/20.12.2012, 
având în vedere schimbarea formei juridice a S.C. AGROTRANSPORT BUFTEA S.A. din S.A. în S.R.L., 
având în vedere Înregistrarea din oficiu nr.57879/09.10.2008 privind înregistrarea în registrul comerțului a  

Încheierii Tribunalului București nr.69297/23.09.2008 aferentă radierii S.C. AGROTRANSPORT BUFTEA S.R.L. și Certificatul de 
radiere din registrul comerțului a S.C. AGROTRANSPORT BUFTEA S.R.L. nr.57879/09.10.2008, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. AGROTRANSPORT BUFTEA S.R.L. a fost 
radiată din registrul comerțului, 

ca urmare a Notei privind radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. AGROTRANSPORT BUFTEA S.R.L., 
s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROTRANSPORT BUFTEA S.A. (CUI:2789386), începând cu 
data de 22.04.2013. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 

DECIZIA NR. 342 / 17.04.2013 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, 



în temeiul art.1 alin.(3), art.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(3) lit. b) și lit. c), art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.6985/19.03.2013, completată prin adresele nr.8637/03.04.2013 și nr.9267/09.04.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. ca urmare a 
modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului MĂNIȘOR VLAD MIHAI în calitate de conducător  
în locul domnului SANDU MIRCEA, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului de Administrație din data de 14.03.2013. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de 
organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la  
data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
GOLDRING S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 345 / 18.04.2013 

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în conformitate cu prevederile art.179 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu completările și modificările 

ulterioare, coroborat cu cele ale art.9 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,  
cu completările și modificările ulterioare, 

ca urmare a adreselor SSIF BT SECURITIES S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.9636/11.04.2013 și nr.9685/11.04.2013, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din  

data de 18.04.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă amendamentul la prospectul de ofertă publică de vânzare de obligațiuni negarantate convertibile în acțiuni emise 
de S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj-Napoca (Decizia C.N.V.M. nr.304/04.04.2013). Amendamentul constă în modificarea 
prospectului astfel: 
 

Rezumat. Secțiunea E: Oferta. E3 se modifică din: 
„Oferta Dreptului de Preferință va începe în 09.04.2013 și se derulează pe o perioadă de treizeci (30) de zile calendaristice până în 
data de 08.05.2013, la sediul central al Intermediarului și agențiile BT Securities autorizate de C.N.V.M. între 9.00-16.00  
în fiecare Zi Lucrătoare, cu excepția ultimei zile, 08.05 2013, care se va încheia la ora 14.00.” 

în 
„Oferta Dreptului de Preferință va începe pe 09.04.2013 și continuă pe o perioadă de treizeci (30) de zile calendaristice până la 
08.05.2013, pentru ca acționarii înregistrați la Data de Înregistrare în Registrul Acționarilor Emitentului ținut la Depozitarul Central să 
își exercite dreptul de preferință la sediile Intermediarului (Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, et.1) și agențiile  
BT Securities autorizate de către C.N.V.M., precum și prin Banca Transilvania la sediile menționate în Anexa 5 între 9.00-16.00  
în fiecare Zi Lucrătoare, cu excepția ultimei zile a Ofertei, 08.05.2013, care se va închide la ora 14.00”. 
 
„După închiderea Ofertei Dreptului de Preferință, Investitorul Principal poate subscrie Obligațiuni din Tranșa A și Investitorii Calificați 
pot subscrie Obligațiuni din Tranșa B, în cadrul Ofertei Primare respectiv, începând cu prima Zi Lucrătoare după închiderea  
Ofertei Dreptului de Preferință, din 09.05.2013 până în 21.05.2013 la sediul central al Intermediarului și agențiile BT Securities 
autorizate de C.N.V.M., între 9.00-16.00 în fiecare Zi Lucrătoare, cu excepția ultimei zile a Ofertei, care se va încheia la ora 14.00.” 

în 
„După închiderea Ofertei Dreptului de Preferință, Investitorul Principal poate subscrie Obligațiuni din Tranșa A și Investitorii Calificați 
pot subscrie Obligațiuni din Tranșa B, în cadrul Ofertei Primare respectiv, începând cu prima Zi Lucrătoare după închiderea  
Ofertei Dreptului de Preferință, din 09.05.2013 până în 21.05.2013 la sediul central al Intermediarului și agențiile BT Securities 
autorizate de C.N.V.M., precum și prin Banca Transilvania la sediile menționate în Anexa 5, între 9.00-16.00 în fiecare Zi Lucrătoare, 
cu excepția ultimei zile a Ofertei, care se va încheia la ora 14.00”. 
 

II. TERMENII ȘI CONDIȚIILE OBLIGAȚIUNILOR   3. CONDIȚIILE OFERTEI. Subscrierea în Oferta Primară se modifică din: 
„După închiderea Ofertei Dreptului de Preferință, Investitorul Principal poate subscrie Obligațiuni din Tranșa A și Investitorii Calificați 
pot subscrie Obligațiuni din Tranșa B, în cadrul Ofertei Primare respectiv, începând cu prima Zi Lucrătoare după închiderea  
Ofertei Dreptului de Preferință, din 09.05.2013 până în 21.05.2013 la sediul central al Intermediarului și agențiile BT Securities 
autorizate de C.N.V.M., între 9.00-16.00 în fiecare Zi Lucrătoare, cu excepția ultimei zile a Ofertei, care se va încheia la ora 14.00” 

în 
„După închiderea Ofertei Dreptului de Preferință, Investitorul Principal poate subscrie Obligațiuni din Tranșa A și Investitorii Calificați 
pot subscrie Obligațiuni din Tranșa B, în cadrul Ofertei Primare respectiv, începând cu prima Zi Lucrătoare după închiderea  



Ofertei Dreptului de Preferință, din 09.05.2013 până în 21.05.2013 la sediul central al Intermediarului și agențiile BT Securities 
autorizate de C.N.V.M., precum și prin Banca Transilvania la sediile menționate în Anexa 5, între 9.00-16.00 în fiecare Zi Lucrătoare, 
cu excepția ultimei zile a Ofertei, care se va încheia la ora 14.00”. 
 

II. TERMENII ȘI CONDIȚIILE OBLIGAȚIUNILOR   3. CONDIȚIILE OFERTEI. Subscrierea și plata se modifică din: 
„Oferta Dreptului de Preferință va începe pe 09.04.2013 și continuă pe o perioadă de treizeci (30) de zile calendaristice până la 
08.05.2013, pentru ca acționarii înregistrați la Data de înregistrare în Registrul Acționarilor Emitentului ținut la Depozitarul Central să 
își exercite dreptul de preferință la sediile Intermediarului (Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, et.1) și agențiile  
BT Securities autorizate de către C.N.V.M., între 9.00 - 16.00 în fiecare Zi Lucrătoare, cu excepția ultimei zile a Ofertei 08.05 2013, 
care se va închide la ora 14.00.” 

în 
„Oferta Dreptului de Preferință va începe pe 09.04.2013 și continuă pe o perioadă de treizeci (30) de zile calendaristice până la 
08.05.2013, pentru ca acționarii înregistrați la Data de înregistrare în Registrul Acționarilor Emitentului ținut la Depozitarul Central să 
își exercite dreptul de preferință la sediile Intermediarului (Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, et.1) și agențiile  
BT Securities autorizate de către C.N.V.M., precum și prin Banca Transilvania la sediile menționate în Anexa 5 între 9.00-16.00  
în fiecare Zi Lucrătoare, cu excepția ultimei zile a Ofertei 08.05.2013, care se va închide la ora 14.00”. 

Celelalte caracteristici ale prospectului rămân neschimbate. 
Art. 2. Prezentul act individual se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 346 / 18.04.2013 

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 
aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.148 alin.(2) și art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.147 alin.(1) și (2) lit. f) și art.149 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea 

și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa de Compensare București S.A. prin adresa nr.217/28.03.2013, 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8008/28.03.2013, completată prin adresele nr.8225/29.03.2013 și nr.8277/01.04.2013, 
având în vedere Hotărârea nr.4/23.01.2013 a Consiliului de Administrație al S.C. Casa de Compensare București S.A., 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.04.2013, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Casa de Compensare București S.A., ca urmare a schimbării 
sediului social din București, bd. Carol I nr.34-36, clădirea IBC Modern, et.12, sector 2, în București, bd. Carol I nr.34-36, clădirea 
IBC Modern, et.3, cam.3, sector 2. 
Art. 2. S.C. Casa de Compensare București S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data eliberării acestui document de către oficiul registrului comerțului, ca urmare a 
modificării prevăzute la art.1, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa de Compensare București S.A. și se publică 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 347 / 18.04.2013 

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 
aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.44 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea și 

funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere solicitarea formulată de S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. prin adresa nr.415/15.02.2013, 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3963/18.02.2013, completată prin documentele și informațiile transmise prin adresele 
nr.5447/05.03.2013 și nr.8015/28.03.2013, 

având în vedere Hotărârea nr.1/08.02.2013 a Consiliului de Administrație al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.04.2013, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea actului constitutiv al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., ca urmare a schimbării 
sediului social din București, bd. Carol I nr.34-36, clădirea IBC Modern, et.12, sector 2 în București, bd. Carol I nr.34-36,  



clădirea IBC Modern, et.3, cam.1 și 2, sector 2. 
Art. 2. S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data eliberării acestui document de către oficiul registrului comerțului, ca urmare a 
modificării prevăzute la art.1, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.  
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 348 / 18.04.2013 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată 
prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere prevederile art.90 și art.199 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 18.04.2013,  

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Intermediarii înregistrați în Registrul C.N.V.M. au obligația includerii în contractul de intermediere a unei clauze specifice 
referitoare la acordul clienților pentru utilizarea instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, deținute de clienți în 
contul/conturile deschise de intermediarii în cauză, pentru efectuarea de tranzacții de vânzare specială/impusă, în conformitate cu 
reglementările operatorului sistemului de compensare-decontare și în cazul în care clienții nu își îndeplinesc obligațiile de plată 
aferente operațiunilor derulate într-un sistem de compensare-decontare. 
Art. 2. Intermediarii înregistrați în Registrul C.N.V.M. au obligația să se încadreze în prevederile prezentei decizii în termen de 3 luni 
de la data intrării în vigoare a acesteia. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 349 / 18.04.2013 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată 
prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.148 alin.(2) și art.149 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.3567/14.12.2006 de autorizare a funcționării S.C. Depozitarul Central S.A. și  

Decizia C.N.V.M. nr.1407/20.06.2006, 
în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) lit. a) și art.33 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și 

funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a solicitării S.C. Depozitarul Central S.A. transmise prin adresa nr.10379/08.03.2013 (înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.5867/08.03.2013), completată prin adresa nr.2334/18.01.2013 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1412/18.01.2013) și prin adresa 
nr.5186/05.02.2013 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2996/05.02.2013), 

având în vedere adresa Băncii Naționale a României nr.IV/5/190/3/07.03.2013, transmisă de către S.C. Depozitarul 
Central S.A. prin adresa nr.10379/08.03.2013, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5867/08.03.2013, 

având în vedere adresa S.C. Depozitarul Central S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7574/25.03.2013, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.204/07.02.2008, Decizia C.N.V.M. nr.1140/29.05.2008, Decizia C.N.V.M. 

nr.1506/23.07.2008, Decizia C.N.V.M. nr.309/27.02.2009, Decizia C.N.V.M. nr.528/02.04.2009, Decizia C.N.V.M. nr.604/13.04.2009, 
Decizia C.N.V.M. nr.832/27.05.2009, Decizia C.N.V.M. nr.1248/12.08.2009, Decizia C.N.V.M. nr.1637/24.11.2009, Decizia C.N.V.M. 
nr.144/28.01.2010, Decizia C.N.V.M. nr.163/02.02.2010, Decizia C.N.V.M. nr.317/04.03.2010, Decizia C.N.V.M. nr.824/29.06.2010, 
Decizia C.N.V.M. nr.912/15.07.2010, Decizia C.N.V.M. nr.7/05.01.2011, Decizia C.N.V.M. nr.268/22.03.2011 și Decizia C.N.V.M. 
nr.246/13.03.2012, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 18.04.2013,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă modificările aduse Codului S.C. Depozitarul Central S.A. aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.1407/20.06.2006,  
cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. Forma articolelor modificate din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. menționate la art.1 este cuprinsă în anexa care face 
parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 3. Orice modificare a Codului S.C. Depozitarul Central S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării C.N.V.M. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Depozitarul Central S.A. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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



Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.349/18.04.2013 
 

Modificări la Codul S.C. Depozitarul Central S.A. 
1. Pct.1 al art.1 din Capitolul 1 Titlul Preliminar din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
1. Depozitarul Central este instituția care furnizează servicii de depozitare, registru, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente 
financiare, precum și alte operațiuni în legătură cu acestea astfel cum sunt definite în Legea nr.297/2004 privind piața de capital, având calitatea de 
administrator al unui sistem de plăți care asigură compensarea fondurilor și decontarea operațiunilor cu instrumente financiare, în conformitate cu 
reglementările BNR aplicabile sistemelor de plăți care asigură compensarea fondurilor. 
Depozitarul Central este organizat inclusiv pe baza sistemului deținerilor indirecte, caracterizat prin existența unuia sau mai multor niveluri de 
intermediari între depozitarul instrumentelor financiare și deținătorul final al instrumentelor financiare. 
În situația în care Depozitarul Central S.A. este desemnat depozitar al emitentului, în conformitate cu prevederile art.147 din Legea nr.297/2004 
privind piața de capital, Depozitarul Central asigură funcția de depozitar unic pentru toate clasele de valori mobiliare ale acestuia, tranzacționate pe 
o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. Denumirea sistemului Depozitarului Central este RoClear  
(Romanian Clearing-Settlement, Custody, Depository and Registry System). 
 

2. Pct.6 al art.1 din Capitolul 1 Titlul Preliminar din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
6. Banca Națională a României (BNR) este administratorul sistemului de decontare pe bază brută în timp real (ReGIS) în care participanții 
compensatori sunt titulari de conturi de decontare și participă în procesul de decontare bănească a tranzacțiilor cu instrumente financiare 
înregistrate în sistemul Depozitarului Central. 
 

3. După pct.10 al art.1 din Capitolul 1 Titlul Preliminar din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se introduce un punct nou, pct.101, cu următorul 
cuprins: 
101 Costul de înlocuire reprezintă costul pe care ar trebui să îl suporte partea prejudiciată dintr-o tranzacție ca urmare a amânării decontării sau  
a revocării ordinelor de transfer prin aplicarea rezoluțiunii de plin drept ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contrapărții sau, după caz,  
a participantului compensator pentru finalizarea decontării și reprezintă diferența nefavorabilă dintre valoarea la care a fost încheiată tranzacția și 
valoarea actualizată a acesteia din ziua amânării decontării/aplicării rezoluțiunii de plin drept, luându-se în considerare prețul de referință valabil 
pentru această zi, comunicat de către entitatea care administrează sistemul de tranzacționare. 
 

4. Pct.11 al art.1 din Capitolul 1 Titlul Preliminar din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
11. Data decontării (simbolizată D) reprezintă data la care devin scadente obligațiile înregistrate la Depozitarul Central și care sunt rezultate  
în urma încheierii tranzacțiilor în sistemele de tranzacționare și în afara acestora, respectiv obligația de livrare a instrumentelor financiare și 
obligația de plată a fondurilor bănești. 
 

5. Pct.12 al art.1 din Capitolul 1 Titlul Preliminar din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
12. Data tranzacționării (simbolizată T) reprezintă data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare de instrumente financiare în cadrul sistemului 
de tranzacționare și în afara acestuia. Simbolizarea T+... reprezintă data corespunzătoare numărului de zile lucrătoare de la data tranzacționării. 
 

6. Pct.19 al art.1 din Capitolul 1 Titlul Preliminar din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
19. Invalidarea/inconfirmarea unei tranzacții este operațiunea efectuată de sistemul de tranzacționare și constă în desființarea retroactivă a unei 
tranzacții în situații excepționale, cauzate de incidente grave apărute în funcționarea sistemului de tranzacționare sau a sistemului  
Depozitarul Central și/sau a sistemului de comunicații la distanță, precum și în alte situații prevăzute în reglementările sistemului de tranzacționare. 
 

7. După pct.234 al art.1 din Capitolul 1 Titlul Preliminar din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se introduce un punct nou, pct.235, cu următorul cuprins: 
235. Momentul deschiderii procedurii de insolvență este momentul în care autoritatea competentă pronunță hotărârea de deschidere a procedurii  
de insolvență. 
 

8. După pct.25 al art.1 din Capitolul 1 Titlul Preliminar din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se introduce un punct nou, pct.251, cu următorul cuprins: 
251 Operatorul de sistem este entitatea ori entitățile responsabile din punct de vedere legal de operarea unui sistem. 
 

9. Pct. 27 al art.1 din Capitolul 1 Titlul Preliminar din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
27. Participanții compensatori sau băncile de decontare sunt instituții de credit autorizate de către BNR sau de către o altă autoritate  
de supraveghere dintr-un alt stat membru care au încheiat contract de decontare cu Depozitarul Central, contract de participare la sistemul ReGIS 
și contract de constituire și executare garanții cu BNR, care participă în procesul de decontare bănească a tranzacțiilor cu instrumente financiare 
înregistrate în sistemul Depozitarului Central și la care Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru administrat de  
Depozitarul Central sunt titulari de conturi de decontare. 
 

10. După pct.30 al art.1 din Capitolul 1 Titlul Preliminar din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se introduce un punct nou, pct.301, cu următorul cuprins: 
301. Procedura de insolvență este orice procedură colectivă prevăzută de legislația română sau străină, care urmărește fie lichidarea  
unui participant, fie reorganizarea sa, dacă această măsură implică suspendarea sau limitarea transferurilor sau plăților. 
 

11. Pct.35 al art.1 din Capitolul 1 Titlul Preliminar din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
35. Rezoluțiunea de plin drept - (pact comisoriu de grad IV) a unei tranzacții este sancțiunea constând în revocarea ordinelor de transfer 
înregistrate în sistemul Depozitarului Central. Aceasta produce efecte fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale ori 
îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile (notificări etc.). Rezoluțiunea de plin drept a unei tranzacții este operată: a) în cazul tranzacțiilor 
încheiate în cadrul pieței reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzacționare, de către sistemul de tranzacționare, ca urmare a notificării 
Depozitarului Central, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între Depozitarul Central și entitatea care administrează sistemul de 
tranzacționare, cu privire la revocarea ordinelor de transfer aferente tranzacțiilor înregistrate în sistemul Depozitarului Central; b) în cazul 
tranzacțiilor încheiate în afara sistemelor de tranzacționare, de către Depozitarul Central, în conformitate cu prevederile prezentului Cod. 
 

12. După pct.37 al art.1 din Capitolul 1 Titlul Preliminar din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se introduce un punct nou, pct.371, cu următorul cuprins: 
371 Sistemele interoperabile sunt două sau mai multe sisteme ai căror operatori de sistem au încheiat acorduri în temeiul cărora este posibilă 
executarea ordinelor de transfer dintr-un sistem în altul. 
 

13. Art.81 din Capitolul 1 Titlul I din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 81 Intermediarii care intenționează să utilizeze sistemul de conturi globale și/sau să efectueze operațiuni de împrumut de instrumente 



financiare și de constituire a garanțiilor aferente acestora în sistemul Depozitarului Central, trebuie să participe la testele organizate de către 
Depozitarul Central, de verificare a capacității aplicațiilor software de back-office ale participanților de a răspunde cerințelor de reconciliere zilnică și 
raportare a deținerilor de instrumente financiare din conturile globale și/sau după caz, de înregistrare a operațiunilor de împrumut de instrumente 
financiare și de constituire a garanțiilor asociate acestora, conform reglementărilor prezentului Cod și precizărilor tehnice emise de  
Depozitarul Central în acest sens. 
 

14. Art.82 din Capitolul 1 Titlul I din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se elimină. 
 

15. Alin.(2) al art.9 din Capitolul 1 Titlul I din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art.9 
[…] 
(2) Contractul de decontare prevăzut la art.8 lit. g) va fi transmis spre avizare Depozitarului Central și va conține în mod obligatoriu clauze 
referitoare la: 

a) răspunderea participantului compensator față de Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru pentru situația în care 
participantul compensator nu execută în ziua decontării, în numele acestora, obligațiile de plată rezultate în urma tranzacțiilor înregistrate  
în sistemul Depozitarului Central, în situația în care Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru și-au îndeplinit obligațiile  
de plată față de participantul compensator; 

b) rezoluțiunea de plin drept a unei tranzacții în cazul neîndeplinirii obligației de plată de către participantul compensator, în situația în care 
Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru și-au îndeplinit obligațiile de plată față de participantul compensator. 

[…] 
 

16. Art.101 din Capitolul 1 Titlul I din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 101 (1) Depozitarul Central va acorda dreptul de utilizare a sistemului de conturi globale și/sau dreptul de a efectua operațiuni de împrumut  
de instrumente financiare și de constituire a garanțiilor aferente acestora, intermediarilor care întrunesc cerințele prevăzute la art.71 și art.81. 
 

17. Art.28 din Capitolul 1 Titlul I din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 28 Depozitarul Central va informa C.N.V.M. și BNR, în termen de două zile lucrătoare, cu privire la suspendarea din sistem a unui Participant 
la sistemul de compensare-decontare și registru, cu menționarea motivelor care au stat la baza deciziei de suspendare a calității. 
 

18. Alin.(3) al art.35 din Capitolul 1 Titlul I din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 35 
[…] 
(3) Depozitarul Central va informa C.N.V.M. și BNR, în termen de două zile lucrătoare, cu privire la încetarea calității de participant la sistemul  
de compensare-decontare și registru, cu menționarea motivelor care au stat la baza deciziei de încetare a calității. 
 

19. Lit. f) a art.47 din Capitolul 2 Titlul I din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 47 Pe întreaga perioadă de exercitare a dreptului de a participa la sistemul Depozitarului Central, participanții compensatori au obligația  
să îndeplinească următoarele condiții: 
[…] 

f) să prezinte spre avizare Depozitarului Central contractele încheiate între participantul compensator și Participanții la sistemul  
de compensare-decontare și registru clienți ai acestuia; contractele vor conține în mod obligatoriu clauze referitoare la: 
a) răspunderea participantului compensator față de Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru pentru situația în care 

participantul compensator nu execută în ziua decontării, în numele acestora, obligațiile de plată rezultate în urma tranzacțiilor înregistrate  
în sistemul Depozitarului Central, în situația în care Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru și-au îndeplinit obligațiile  
de plată față de participantul compensator; 

b) rezoluțiunea de plin drept a unei tranzacții în cazul neîndeplinirii obligației de plată de către participantul compensator, în situația în care 
Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru și-au îndeplinit obligațiile de plată față de participantul compensator. 

[…] 
 

20. Alin.(2) al art.491 din Capitolul 2 Titlul I din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 491 
[…] 
(2) Instrumentele financiare ce vor putea face obiectul transferurilor fără schimbarea proprietății sunt instrumentele financiare declarate de  
Banca Națională a României ca fiind active eligibile pentru operațiunile cu Banca Națională a României. Instrumentele financiare vor fi stabilite de 
către Depozitarul Central în conformitate cu cadrul legal în vigoare și comunicate Băncii Naționale a României. Informarea Băncii Naționale a 
României se va realiza prin intermediul mijlocului de comunicare notificat de Depozitarul Central prin precizări tehnice, la momentul la care cadrul 
procedural și tehnic va permite transferul respectivelor instrumente financiare între sistemul Depozitarului Central și cel al Băncii Naționale a 
României. 
[…] 
 

21. Art.55 din Capitolul 5 Titlul I din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 55 Depozitarul Central va informa C.N.V.M. și BNR, în termen de două zile lucrătoare, cu privire la suspendarea din sistem a unui membru,  
cu menționarea motivelor care au stat la baza deciziei de suspendare a calității. 
 

22. Alin.(3) al art.61 din Capitolul 5 Titlul I din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 61 
[…] 
(3) Depozitarul Central va informa C.N.V.M. și BNR, în termen de două zile lucrătoare, cu privire la încetarea calității de membru a Băncii Naționale 
a României, a altor depozitari sau a altor instituții financiare, după caz, cu menționarea motivelor care au stat la baza deciziei de încetare a calității. 
 

23. După Capitolul 6 în cadrul Titlului I din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se introduce un Capitol nou, Capitolul 7, cu următorul cuprins: 
CAPITOLUL 7.  PARTICIPANȚII LA SISTEMUL DE COMPENSARE-DECONTARE ȘI REGISTRU IMPLICAȚI DOAR ÎN DECONTAREA 
TRANZACȚIILOR TRANSFRONTALIERE 
Art. 66 (1) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru implicați doar în decontarea tranzacțiilor transfrontaliere sunt Participanții la 



sistemul de compensare-decontare și registru care decontează numai tranzacții transfrontaliere și sunt autorizați în condițiile prezentului Titlu. 
(2) În vederea admiterii ca Participant la sistemul de compensare-decontare și registru implicat doar în decontarea tranzacțiilor transfrontaliere 
instituția în cauză are obligația să respecte cerințele incluse în procedura de admitere ca Participant, prevăzute la Capitolul 1 Secțiunea 2 - 
Admiterea în sistemul Depozitarului Central a participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, din prezentul Titlu, aplicabile 
categoriei respective de instituție care aplică pentru această calitate, conform regimului juridic aplicabil. 
(3) În ceea ce privește admiterea și menținerea, participantul la sistemul de compensare-decontare și registru implicat doar în decontarea 
tranzacțiilor transfrontaliere va plăti aceleași tarife care se aplică pentru un participant la sistemul de compensare-decontare și registru care 
decontează numai tranzacții cu titluri de stat, prevăzute în Lista tarifelor și comisioanelor practicate de către Depozitarul Central pentru admiterea și 
menținerea în sistemul Depozitarului Central, cu excepția componentei procentuale a tarifului anual de menținere a calității deținute în sistemul 
Depozitarului Central. 
(4) Prevederile prezentului Cod referitoare la Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru se vor aplica, în mod corespunzător, și 
pentru participanții implicați doar în decontarea tranzacțiilor transfrontaliere, Depozitarul Central urmând a comunica prin precizări tehnice 
modalitatea de aplicare a prevederilor prezentului capitol. 
 

24. Art.5 din Capitolul 1 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 5 (1) Momentul la care ordinele de transfer se consideră introduse în sistemul de compensare-decontare al Depozitarului Central,  
respectiv sunt valabile/irevocabile și opozabile terților producând efecte juridice între Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru, 
este cel la care se înregistrează tranzacția în sistemul Depozitarului Central în conformitate cu prevederile art.4.  
(2) Începând cu momentul precizat în alin.(1), ordinele de transfer înregistrate în sistem nu pot fi revocate de către un participant la sistemul 
Depozitarului Central sau de către un terț, fiind protejate conform prevederilor Legii nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele 
de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare și al Legii 297/2004, chiar și în cazul deschiderii unei proceduri de 
insolvență asupra unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru cu condiția ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse 
în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvență, în conformitate cu cadrul juridic aplicabil. 
(3) După momentul precizat la alin.(1) ordinele de transfer înregistrate în sistemul Depozitarului Central pot fi modificate și/sau revocate numai de 
către Depozitarul Central în vederea minimizării riscului sistemic. 
(4) Ordinele de transfer înregistrate în sistemul Depozitarului Central pot fi modificate de către Depozitarul Central în conformitate cu prevederile 
Titlului II, Capitolul 2, Secțiunea 1 - „Desfășurarea operațiunilor de compensare-decontare” și Secțiunea 3 - „Decontarea tranzacțiilor transmise 
și/sau retransmise Depozitarului Central ca urmare a corectării unor tranzacții efectuate în sistemele de tranzacționare”. 
(5) Ordinele de transfer înregistrate în sistemul Depozitarului Central pot fi revocate de către Depozitarul Central în următoarele cazuri: 

a) ca urmare a aplicării rezoluțiunii de plin drept în conformitate cu prevederile prezentului Cod și a prevederilor contractului încheiat între 
Depozitarul Central și entitatea care administrează respectivul sistem de tranzacționare; 

b) ca urmare a invalidării/inconfirmării tranzacției de către un sistem de tranzacționare în situații excepționale, cauzate de incidente grave apărute 
în funcționarea sistemului de tranzacționare, a sistemului Depozitarului Central și/sau a sistemului de comunicație la distanță, precum și în alte 
situații prevăzute în reglementările sistemului de tranzacționare, conform prevederilor contractului încheiat între Depozitarul Central și entitatea 
care administrează respectivul sistem de tranzacționare. 

(6) Invalidarea/inconfirmarea de către un sistem de tranzacționare a unei tranzacții înregistrate la Depozitarul Central, poate avea loc cel târziu  
în data decontării tranzacției inițiale, după caz: 

a) înainte de ora limită corespunzătoare fiecărui ciclu de decontare, în conformitate cu orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări 
tehnice, în cazul decontării pe bază netă; 

b) înainte de inițierea instrucțiunii de plată pentru decontarea pe bază brută în sistemul ReGIS pentru situațiile în care transferul fondurilor bănești 
se efectuează prin intermediul sistemului ReGIS sau înainte de efectuarea transferului instrumentelor financiare în scopul decontării pe bază 
brută pentru situațiile prevăzute în cadrul Secțiunii 2 Capitolul 7 din prezentul Titlu, după cum urmează: 
i) în cazul în care Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru care decontează tranzacția pe bază brută au conturile de 

decontare deschise la același participant compensator; 
ii) în cazul tranzacțiilor încheiate în cadrul aceluiași cont global sau între două conturi ale aceluiași Participant la sistemul de  

compensare-decontare și registru, 
în conformitate cu prevederile contractului încheiat între Depozitarul Central și entitatea care administrează respectivul sistem de tranzacționare. 
(7) Deschiderea procedurii de insolvență a unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru anterior efectuării tranzacțiilor de 
cumpărare specială (buy-in speciale) sau de cumpărare impusă (buy-in) atrage de drept, fără vreo altă formalitate sau acord prealabil, revocarea 
ordinelor de transfer înregistrate în sistemul Depozitarului Central, aferente tranzacțiilor încheiate de către Participant pe contul unui client al unui 
agent custode care nu confirmă decontarea tranzacțiilor care au generat apelarea la procedurile de cumpărare specială/impusă. Orice eventuală 
plată compensatorie între părțile implicate ce poate decurge din aceste cauze, se va realiza în afara sistemului Depozitarului Central. 
 

25. După art.5 din Capitolul 1 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se introduc două articole noi, art.51 și art.52, cu următorul cuprins: 
Art. 51 (1) În cazul sistemelor interoperabile, atunci când regulile tuturor sistemelor interoperabile includ prevederi exprese referitoare la momentul 
introducerii în sistem a unui ordin de transfer, respectiv momentul irevocabilității ordinelor de transfer, momentul la care ordinele de transfer  
se consideră introduse în sistemul Depozitarului Central, respectiv sunt valabile/irevocabile și opozabile terților producând efecte juridice între 
sistemele interoperabile, va fi stabilit astfel încât să se asigure coordonarea în această privință a regulilor tuturor sistemelor interoperabile în cauză. 
Pentru fiecare sistem interoperabil, Depozitarul Central va comunica prin precizări tehnice, momentul la care ordinele de transfer se consideră 
introduse în sistemul Depozitarului Central, respectiv momentul irevocabilității ordinelor de transfer. 
(2) Ordinele de transfer și compensarea sunt valabile, își produc efectele juridice și sunt opozabile terților chiar și în cazul deschiderii procedurii de 
insolvență asupra unui participant într-un sistem interoperabil, cu condiția ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea 
momentului deschiderii procedurii de insolvență. 
(3) Prevederile alin.(2) se aplică chiar și în cazul deschiderii procedurii de insolvență împotriva operatorului unui sistem interoperabil care nu este 
participant. 
(4) Începând cu momentul precizat la alin.(1), ordinele de transfer înregistrate în sistem nu pot fi revocate de către un participant sau de către  
un terț, fiind protejate conform prevederilor Legii nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de 
decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, chiar și în cazul deschiderii unei proceduri de 
insolvență asupra operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant. 
(5) După momentul precizat la alin.(4) ordinele de transfer înregistrate în sistemul Depozitarului Central pot fi revocate numai de către  
Depozitarul Central în vederea minimizării riscului sistemic. 



(6) Ordinele de transfer înregistrate în sistemul Depozitarului Central pot fi revocate de către Depozitarul Central în situații excepționale, cauzate de 
incidente grave apărute în funcționarea sistemelor interoperabile, a sistemului Depozitarului Central și/sau a sistemului de comunicație la distanță, 
conform prevederilor contractului încheiat între operatorii sistemelor interoperabile. 
(7) Deschiderea procedurii de insolvență asupra unui participant într-un sistem interoperabil sau ale operatorului unui sistem interoperabil care  
nu este participant nu are efect retroactiv asupra drepturilor și obligațiilor sale care decurg din participarea sa la sistem sau sunt legate de această 
participare, care au luat naștere anterior momentului deschiderii acestei proceduri. 
Art. 52 Drepturile în legătură cu garanțiile constituite sau deținute de către entitățile menționate la art.9 alin.(1) din Legea nr.253/2004 privind 
caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare sunt protejate  
în conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.253/2004. 
 

26. După art.6 din Capitolul 1 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se introduce un articol nou, art.61, cu următorul cuprins: 
Art. 61 (1) Decontarea pe bază netă a tranzacțiilor înregistrate în sistemul Depozitarului Central cu instrumente financiare care se tranzacționează  
atât pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, cât și pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem 
alternativ de tranzacționare dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, se poate efectua la momentul T+2, conform comunicării Depozitarului Central, 
dacă T+2 este termenul de decontare existent pe piața principală în care se tranzacționează instrumentele financiare respective. 
(2) În situația prevăzută la alin.(1) se vor aplica corespunzător prevederile Secțiunilor 5 și 6 din Titlul VIII - Operațiuni cu titluri de stat, din prezentul Cod. 
 

27. Art.9 din Capitolul 1 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 9 
[…] 
(6) În cazul tranzacțiilor de cumpărare/vânzare specială (buy-in/sell-out speciale), Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru 
cumpărător/vânzător, precum și Participantul la sistemul de compensare decontare și registru vânzător/cumpărător, contraparte în tranzacțiile 
speciale, va semna formularul pentru raportarea tranzacțiilor de cumpărare/vânzare specială (buy-in/sell-out speciale) pentru un client  
care utilizează serviciile unui agent custode numai după primirea declarației scrise a agentului custode privind asumarea de către acesta  
a decontării pentru instrumentele financiare vândute sau, după caz, a contravalorii instrumentelor financiare cumpărate de clientul respectiv. 
(7) În cazul tranzacțiilor rezultate prin aplicarea procedurii de cumpărare/vânzare impusă (buy-in/sell-out), participantul la sistemul  
de compensare-decontare și registru vânzător/cumpărător, contraparte în tranzacțiile impuse, va introduce în sistemul de tranzacționare ordinul de 
vânzare/cumpărare de sens contrar ordinului de inițiere pentru un client care utilizează serviciile unui agent custode, numai după primirea 
declarației scrise a agentului custode privind asumarea de către acesta a decontării pentru instrumentele financiare vândute sau, după caz,  
a contravalorii instrumentelor financiare cumpărate de clientul respectiv. 
(8) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru care au efectuat tranzacții pentru clienți ai agenților custode au obligația de a 
confirma atât clienților cât și agenților custode executarea tranzacțiilor în cel mai scurt timp de la efectuarea acestora, dar nu mai târziu de sfârșitul 
zilei în care s-au efectuat tranzacțiile respective. 
(9) Agenții custode au obligația de a informa clienții cu privire la tranzacțiile efectuate de către participanții la sistemul de tranzacționare în numele 
acestora în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare celei în care s-au înregistrat tranzacțiile respective în conturile 
acestora deschise în sistemul Depozitarului Central, înainte de începerea ședinței de tranzacționare. 
Obligativitatea informării nu se aplică în cazul în care agentul custode a recepționat din partea clienților, până la momentul precizat anterior, 
confirmarea de decontare pentru tranzacțiile respective. 
 

28. Art.10 din Capitolul 1 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 10 
[…] 
(3) Pentru fiecare ciclu de decontare, participanții compensatori au obligația să constituie și/sau să completeze garanții unilaterale la dispoziția BNR, 
pentru decontarea finală a pozițiilor nete aferente Depozitarului Central, cel puțin la nivelul sumei nete debitoare aferentă Raportului de decontare bancară. 
(4) Participanții compensatori au obligația să mențină blocate aceste garanții până la momentul decontării instrucțiunii de plată pe bază netă 
transmisă de Depozitarul Central sistemului ReGIS. 
(5) Garanțiile vor fi constituite în conformitate cu reglementările BNR incidente, sub forma de: 

a) gaj asupra fondurilor evidențiate în secțiunea „Rezerve” din contul de decontare al participantului compensator deschis în sistemul ReGIS și/sau 
b) gaj înregistrat în sistemul SaFIR asupra activelor eligibile pentru garantare, așa cum sunt acestea definite în reglementările BNR privind 

operațiunile de piață monetară. 
 

29. Art.15 din Capitolul 2 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 15 (1) Participanții compensatori au obligația de a transmite Depozitarului Central, până la ora limită prevăzută în orarul operațiunilor 
comunicat participanților prin precizări tehnice, eventualele obiecții cu privire la Raportul de decontare bancară. Netransmiterea obiecțiilor  
în termenul prevăzut presupune acceptarea implicită a Raportului de decontare bancară. 
(2) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru au obligația de a verifica rapoartele preluate din sistemul Depozitarului Central. 
(3) Orice eventuale nelămuriri între participantul la sistemul de tranzacționare și agentul custode trebuie clarificate de către aceștia cu respectarea 
prevederilor prezentului Cod și a reglementărilor sistemelor de tranzacționare. 
(4) Dacă Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru au obiecții față de datele din rapoarte, le vor comunica Depozitarului Central 
în scris până cel târziu la ora limita prevăzută în orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice. 
(5) Agentul custode nu poate comunica Depozitarului Central obiecții care constau în amânarea sau refuzul confirmării decontării unei tranzacții în 
următoarele situații: 

a) atunci când tranzacția a rezultat ca efect al introducerii corecte a unui ordin aferent subscrierii clientului agentului custode în cadrul unei oferte 
publice și/sau operațiuni speciale, iar Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru care a introdus ordinul deține o copie  
a declarației prevăzute la art.9 alin.(5); 

b) atunci când tranzacția de cumpărare/vânzare specială (buy-in/sell-out specială) este rezultatul introducerii corecte a unui ordin pe contul 
clientului agentului custode, în situația în care participantul la sistemul de tranzacționare deține o copie a declarației prevăzute la art.9 alin.(6). 

(6) În funcție de natura obiecțiilor Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, acestea vor fi soluționate de către personalul 
specializat al Depozitarului Central sau vor fi comunicate sistemelor de tranzacționare pentru efectuarea eventualelor corecții, conform prevederilor 
contractului încheiat între Depozitarul Central și entitățile care administrează sistemele de tranzacționare. 
(7) Dacă nu există obiecții asupra datelor cuprinse în rapoartele furnizate de Depozitarul Central sau acestea nu au fost formulate până la termenul 
menționat la alin.(4) rapoartele se consideră a fi confirmate în vederea decontării. 



(8) Dacă agentul custode nu a recepționat instrucțiunea de decontare din partea unui client al cărui mandatar este și dacă tranzacția clientului 
respectiv nu se încadrează în situația prevăzută la alin.(5), agentul custode va solicita Depozitarului Central, până la T+1 ora limită prevăzută în 
orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, prin mijlocul de comunicare notificat de Depozitarul Central, amânarea 
confirmării decontării până cel târziu la T+2 ora limită prevăzută în orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice sau refuzul 
confirmării decontării tranzacției respective conținută în Rapoartele de compensare și decontare, conform Anexei II.7. Orice eventuale nelămuriri cu 
privire la respectivele tranzacții trebuie clarificate între participantul la sistemul de tranzacționare care a efectuat tranzacția și agentul custode cât 
mai curând după momentul încheierii tranzacțiilor respective. 
(9) Dacă agentul custode nu comunică, prin mijlocul de comunicare notificat de Depozitarul Central, până la T+1 ora limită prevăzută în orarul 
operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, amânarea sau refuzul confirmării decontării unor tranzacții conținute în Rapoartele de 
compensare și decontare, tranzacțiile se consideră a fi confirmate în vederea decontării. 
 

30. Alin.(1) al art.17 din Capitolul 2 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 17 (1) În cazul în care agentul custode a solicitat Depozitarului Central amânarea confirmării decontării unor tranzacții din Rapoartele de 
compensare și decontare, acesta poate transmite Depozitarului Central, prin mijlocul de comunicare notificat de acesta, refuzul efectuării decontării 
unor tranzacții până cel târziu T+2 ora limită prevăzută în orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, conform Anexei II.7. 
Dacă agentul custode nu comunică, prin mijlocul de comunicare notificat de Depozitarul Central, până la T+2 ora limită prevăzută în orarul 
operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice refuzul confirmării decontării unor tranzacții conținute în Rapoartele de compensare și 
decontare, tranzacțiile se consideră a fi confirmate în vederea decontării. 
[…] 
 

31. Art.18 din Capitolul 2 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 18 (1) În cazul în care agentul custode refuză efectuarea decontării unei tranzacții, responsabilitatea decontării revine participantului  
la sistemul de tranzacționare care a efectuat tranzacția respectivă. 
(2) Participantul la sistemul de tranzacționare care a efectuat tranzacția în cauză are obligația, până cel târziu T+2 ora limită prevăzută în orarul 
operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, de a solicita sistemului de tranzacționare în care a fost încheiată tranzacția respectivă 
corectarea acesteia în conformitate cu reglementările sistemului de tranzacționare și de a notifica în acest sens Depozitarul Central. 
 

32. Art.19 din Capitolul 2 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 19 Dacă agentul custode refuză confirmarea decontării unei tranzacții în conformitate cu art.15 alin.(8) sau art.17 alin.(1) și participantul  
la sistemul de tranzacționare nu a solicitat efectuarea corecției până cel târziu T+2 ora limită prevăzută în orarul operațiunilor comunicat 
participanților prin precizări tehnice, Depozitarul Central va solicita entității care administrează sistemul de tranzacționare în care au fost încheiate 
tranzacțiile respective, până cel târziu în T+3, la termenul prevăzut la art.21 din prezentul Titlu, conform prevederilor contractului încheiat între 
Depozitarul Central și aceasta, corectarea tranzacțiilor neconfirmate de agentul custode, după cum urmează: 

a.1 În cazul în care participantul la sistemul de tranzacționare a efectuat o vânzare și deține în contul propriu sau după caz pe contul notificat  
de participant pentru efectuarea corecțiilor instrumentele financiare de tipul celor care au făcut obiectul tranzacției inițiale de vânzare 
Depozitarul Central va solicita entității care administrează sistemul de tranzacționare să corecteze tranzacția neconfirmată de agentul custode 
cu o tranzacție în numele și pe contul propriu al participantului la sistemul de tranzacționare sau, după caz, pe contul notificat de participant pentru 
efectuarea corecției. După efectuarea corecției respective, sistemul de tranzacționare va transmite Depozitarului Central tranzacția corectată. 

[…] 
 

33. Art.21 din Capitolul 2 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 21 (1) În cazul în care agentul custode a transmis Depozitarului Central refuzul confirmării decontării unor tranzacții din Rapoartele de 
compensare și decontare, în cazuri excepționale acesta poate transmite Depozitarului Central prin mijlocul de comunicare notificat, până cel târziu 
T+3 ora limită prevăzută în orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, confirmarea efectuării decontării tranzacțiilor 
respective, conform Anexei II.7. 
(2) Orice confirmare a efectuării decontării unei tranzacții transmise de către agentul custode ulterior efectuării corecției de către sistemul  
de tranzacționare nu va fi luată în considerare de către Depozitarul Central. 
 

34. Art.23 din Capitolul 2 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 23 (1) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru au obligația și răspunderea exclusivă de a debita conturile clienților aflați  
în poziție debitoare cu suma netă aferentă decontării tranzacțiilor încheiate pe contul acestora, cel târziu în T+3, înainte de ora limită 
corespunzătoare fiecărui ciclu de decontare, prevăzută în orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, inclusiv în situația  
în care pozițiile nete ale clienților se compensează. 
(2) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru aflați în poziție debitoare au obligația și răspunderea exclusivă de a alimenta, 
înainte de ora limită corespunzătoare fiecărui ciclu de decontare, prevăzută în orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, 
conturile de decontare proprii deschise la Participanții compensatori cu suma netă aferentă decontării tranzacțiilor încheiate. 
(3) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru au obligația de a menține disponibile fondurile proprii și pe cele colectate de la clienții 
aflați în poziție debitoare, astfel încât acestea să poată fi transferate - dacă este cazul - în întregime și oricând pe parcursul zilei de decontare (T+3), 
în conturile de decontare ale Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru deschise la Participanții compensatori. 
(4) Participanții compensatori au obligația și răspunderea exclusivă de a debita conturile Participanților la sistemul de compensare-decontare și 
registru aflați în poziție debitoare cu suma netă aferentă decontării tranzacțiilor încheiate de aceștia, cel târziu în T+3, înainte de ora limită 
corespunzătoare fiecărui ciclu de decontare, prevăzută în orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, inclusiv în situația  
în care pozițiile nete ale Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru se compensează. 
(5) Participanții compensatori vor confirma Depozitarului Central, până la ora limită corespunzătoare fiecărui ciclu de decontare, prevăzută în orarul 
operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, acceptul de participare la decontare conform sumelor înscrise în Raportul de decontare 
bancară (Anexa II.3), prin același mijloc de comunicare prin care vor primi rapoartele respective de la Depozitarul Central. Participarea la decontare 
a participanților compensatori presupune acceptarea implicită a constituirii de garanții conform art.10 alin.(3) și (4) în conformitate cu sumele 
înscrise în rapoartele de decontare bancară. 
(6) În situația în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru nu deține suficiente disponibilități bănești în contul de 
decontare pentru acoperirea obligației de plată aferentă decontării tranzacțiilor încheiate, participantul compensator are obligația: 

- să blocheze la ora limita corespunzătoare fiecărui ciclu de decontare, în conformitate cu orarul operațiunilor comunicat participanților prin 
precizări tehnice sumele disponibile în contul de decontare în scopul efectuării decontării și să informeze Depozitarul Central cu privire la 



valoarea respectivelor sume, până cel târziu la ora limita prevăzută în orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice. 
Participantul compensator are obligația să informeze Depozitarul Central până la ora limită prevăzută în orarul operațiunilor comunicat 
participanților prin precizări tehnice, cu privire la orice suplimentare a sumelor disponibile în contul de decontare al respectivului Participant la 
sistemul de compensare-decontare și registru și să procedeze la blocarea acestora; 
Participantul compensator are obligația să informeze Depozitarul Central până la ora limită prevăzută în orarul operațiunilor comunicat 
participanților prin precizări tehnice cu privire la orice suplimentare a sumelor disponibile în contul de decontare al respectivului Participant la 
sistemul de compensare-decontare și registru și să procedeze la blocarea acestora. 

(7) Participanții compensatori aflați în poziție debitoare au obligația și răspunderea exclusivă de a alimenta, înainte de momentul limită  
de constituire a garanțiilor aferent fiecărui ciclu de decontare, contul de decontare deschis în sistemul ReGIS cu suma netă aferentă decontării 
tranzacțiilor încheiate de Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru cu care au contract de decontare, precum și de a menține 
disponibile fondurile colectate de la Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru aflați în poziție debitoare, astfel încât acestea  
să poată fi transferate - dacă este cazul - în întregime și în aceeași zi, în conturile de decontare ale participanților compensatori deschise  
în sistemul ReGIS. 
(8) Participanții compensatori aflați în poziție debitoare au obligația și răspunderea exclusivă de a constitui, în conformitate cu orarul operațiunilor 
aferent ciclului de decontare corespunzător, garanții la dispoziția BNR pentru decontarea finală a pozițiilor nete aferente Depozitarului Central,  
în conformitate cu prevederile art.10 alin.(5) și în cuantumul prevăzut la art.10 alin.(3). 
 

35. Alin.(4) și (6) ale art.25 din Capitolul 2 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și vor avea următorul cuprins: 
Art. 25 
[…] 
(4) Garanțiile constituite de Participanții compensatori la dispoziția BNR pentru sistemul administrat de Depozitarul Central sunt blocate automat  
în sistemele ReGIS și SaFIR la momentul interogării celor două sisteme de către Depozitarul Central. 
[…] 
(6) În situația în care pozițiile nete debitoare ale participanților compensatori aflați în poziție debitoare nu sunt acoperite integral de valoarea totală  
a garanțiilor constituite de aceștia la dispoziția BNR pentru sistemul administrat de Depozitarul Central, acesta va exclude tranzacții din decontarea 
pe bază netă și le va introduce în sistemul ReGIS, în vederea decontării acestora pe bază brută. 
 

36. Alin.(1) al art.31 din Capitolul 2 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 31 (1) În situația în care garanțiile constituite de un participant compensator la dispoziția BNR pentru sistemul administrat de  
Depozitarul Central nu acoperă integral poziția debitoare a acestuia în conformitate cu orarul operațiunilor aferent ciclului de decontare 
corespunzător, Depozitarul Central va recalcula pozițiile nete prin excluderea din decontarea pe bază netă a tranzacțiilor Participanților la sistemul 
de compensare-decontare și registru care decontează prin intermediul participantului compensator respectiv, până la atingerea unei poziții 
debitoare a participantului compensator care să fie integral acoperită de garanțiile constituite. 
[…] 
 

37. Alin.(1) al art.32 din Capitolul 2 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 32 (1) Depozitarul Central poate aplica și alte criterii de excludere și măsuri pentru a limita propagarea riscului nedecontării tranzacțiilor. 
Măsurile respective vor fi comunicate C.N.V.M. și BNR și ulterior Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru afectați de 
aplicarea acestora. 
[…] 
 

38. Alin.(5)-(8) ale art.33 din Capitolul 2 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și vor avea următorul cuprins: 
Art. 33 
[…] 
(5) În situația în care tranzacțiile reintroduse în sistemul ReGIS nu pot fi decontate pe bază brută până la închiderea acestui sistem vor fi excluse 
automat din sistemul ReGIS iar Depozitarul Central va revoca în aceeași zi, ordinele de transfer aferente tranzacțiilor respective și va notifica  
în aceeași zi entitatea care administrează sistemul de tranzacționare în care au fost încheiate tranzacțiile respective, în conformitate cu contractul 
încheiat între Depozitarul Central și entitatea respectivă cu privire la revocarea ordinelor de transfer aferente tranzacțiilor în cauză. 
(6) În cazul în care există tranzacții aflate în curs de decontare, care au ca obiect instrumentele financiare cumpărate prin intermediul tranzacțiilor 
menționate la alin.(5) și care sunt condiționate de decontarea acestora din urmă, Depozitarul Central va revoca ordinele de transfer aferente 
tranzacțiilor respective și va notifica entității care administrează sistemul de tranzacționare în care au fost încheiate tranzacțiile, în conformitate cu 
contractul încheiat între Depozitarul Central și entitatea respectivă, revocarea ordinelor de transfer aferente tranzacțiilor în cauză. 
(7) Participantul compensator aflat în situația menționată la art.31 alin.(1) va plăti tariful pentru revocarea ordinelor de transfer aferente tranzacțiilor 
menționate la alin.(5) și (6). 
(8) Depozitarul Central va notifica Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru implicați în procesul de decontare a tranzacțiilor 
menționate la alin.(5) și alin.(6) și participantul compensator aflat în situația menționată la art.31 alin.(1) cu privire la revocarea ordinelor de transfer 
a tranzacțiilor în cauză. 
 

39. Alin.(5) al art.35 din Capitolul 2 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 35 
[…] 
(5) Transmiterea către Depozitarul Central a tranzacțiilor corectate în sistemele de tranzacționare se realizează în conformitate cu prevederile 
contractului încheiat între Depozitarul Central și fiecare entitate care administrează sistemul respectiv. 
 

40. Alin.(2) al art.39 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 39 
[…] 
(2) În situația în care Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru nu dispune de fondurile necesare acoperirii integrale a poziției 
nete debitoare acesta poate solicita sistemului de tranzacționare până cel târziu la data decontării, ora limită corespunzătoare fiecărui ciclu de 
decontare, prevăzută în orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, efectuarea de tranzacții de vânzare specială  
(sell-out speciale) în condițiile specificate în Secțiunea 5 „Sell-out” - § 2. notificând totodată Depozitarul Central asupra inițierii acestei operațiuni. 
 

41. Art.40 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 



Art. 40 (1) În condițiile în care, la data decontării, ca urmare a aplicării prevederilor art.39, Participantul la sistemul de compensare-decontare și 
registru nu deține în continuare suficiente disponibilități pentru acoperirea obligației de plată, acesta are obligația și răspunderea exclusivă  
de a comunica Depozitarului Central, până cel târziu la ora limită corespunzătoare fiecărui ciclu de decontare, prevăzută în orarul operațiunilor 
comunicat participanților prin precizări tehnice, lista tranzacțiilor de cumpărare care au condus la incapacitatea de plată a acestuia. 
(2) Depozitarul Central va apela în ordine la următoarele resurse financiare: 

a) marja corespunzătoare respectivului Participant la sistemul de compensare-decontare și registru; 
b) Fondul de Garantare aferent Participantului la sistemul de compensare-decontare și registru; 
c) Fondul de Garantare constituit de ceilalți Participanți la sistemul de compensare-decontare și registru; 
d) marjele inițiale depuse de ceilalți Participanți la sistemul de compensare-decontare și registru 

în scopul decontării tranzacțiilor notificate, în conformitate cu prevederile alin.(1), de către Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru. 
(3) Decontarea tranzacțiilor menționate la alin.(1) va fi efectuată de către Depozitarul Central cu respectarea următoarelor principii: 
[…] 
(6) Depozitarul Central poate aplica și alte criterii și măsuri pentru a limita propagarea riscului nedecontării tranzacțiilor. Măsurile respective vor fi 
comunicate C.N.V.M. și BNR și ulterior Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru afectați de aplicarea acestora. 
[…] 
 

42. Art.41 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 41 
[…] 
(4) În cazul în care în cele două zile de aplicare a procedurii de vânzare impusă (sell-out) nu se obțin fondurile bănești care să asigure decontarea 
tranzacțiilor de cumpărare sau operațiunile aferente decontării nu se efectuează cu succes, Depozitarul Central va revoca în următoarea zi 
lucrătoare, ordinele de transfer aferente tranzacțiilor respective și va notifica entitatea care administrează sistemul de tranzacționare în care au fost 
încheiate tranzacțiile respective, în conformitate cu contractul încheiat între Depozitarul Central și entitatea respectivă, cu privire la revocarea 
ordinelor de transfer aferente tranzacțiilor în cauză și a tranzacțiilor a căror decontare este condiționată de decontarea tranzacțiilor inițiale de 
cumpărare. 
(5) Depozitarul Central va notifica Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru implicați în procesul de decontare a tranzacțiilor 
menționate la alin.(4) cu privire la revocarea ordinelor de transfer aferente tranzacțiilor respective. 
(6) În cazul în care are loc revocarea ordinelor de transfer aferente unor tranzacții, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între 
Depozitarul Central și entitatea care administrează sistemul de tranzacționare, Depozitarul Central va solicita sistemului de tranzacționare în care  
a fost încheiată tranzacția inițială de cumpărare menținerea suspendării participantului care a efectuat cumpărarea inițială pentru un interval cuprins 
între 5 și 30 de zile lucrătoare. Această suspendare se adaugă eventualelor suspendări efectuate de către sistemul de tranzacționare,  
conform regulilor acestuia. 
 

43. Art.42 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 42 (1) Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru debitor care a determinat, pentru finalizarea procesului de decontare, 
utilizarea de către Depozitarul Central a oricăreia din resursele financiare prevăzute la art.40 alin.(2), este obligat să ramburseze Depozitarului 
Central sumele datorate în termen de o zi lucrătoare de la utilizarea acestora. 
(2) În cazul nerambursării sumelor datorate în termenul menționat la alin.(1) toți Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru  
au obligația să reconstituie în regim de urgență contribuțiile proprii la Fondul de Garantare și Marje în condițiile și termenele stabilite de Consiliul de 
Administrație și comunicate de către Depozitarul Central, dar nu mai târziu de 4 zile lucrătoare de la data utilizării resurselor financiare prevăzute la 
art.40 alin.(2). 
[…] 
 

44. Art.43 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 43 (1) În cazul în care se constată că la data decontării Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru nu dispune de întreaga 
cantitate de instrumente financiare necesară pentru finalizarea decontării, în vederea acoperirii obligației de livrare a acestora, participantul  
are obligația până cel târziu la data decontării, ora limita corespunzătoare fiecărui ciclu de decontare, prevăzută în orarul operațiunilor comunicat 
participanților prin precizări tehnice: 

a) să efectueze tranzacții de cumpărare speciale (buy-in speciale), în conformitate cu prevederile Titlului II, Capitolul 3 Secțiunea 6 - „Buy-in” § 2 și/sau 
b) să împrumute instrumentele financiare, cu respectarea prevederilor Capitolului 2 - „Împrumutul de instrumente financiare” din Titlul IV 

„Administrarea și custodia deținerilor de instrumente financiare din conturile Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru”. 
[…] 
(4) În cazul în care tranzacția inițială de vânzare a fost încheiată de participantul la sistemul de tranzacționare pentru un client al unui agent custode, 
Depozitarul Central va notifica agentul custode cu privire la amânarea efectuării corectării respectivei tranzacții până la obținerea instrumentelor 
financiare necesare finalizării decontării sau, după caz, până la revocarea ordinelor de transfer aferente tranzacției inițiale de vânzare. 
[…] 
 

45. Art.45 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 45 (1) În cazul în care nu se poate încheia cumpărarea cantității de instrumente financiare cuprinsă în tranzacția inițială de vânzare sau 
respectivele instrumente financiare nu au fost împrumutate în termenele precizate la art.43 alin.(8), Depozitarul Central va revoca, în următoarea zi 
lucrătoare, ordinele de transfer aferente tranzacției respective, precum și ordinele de transfer aferente tranzacțiilor a căror decontare  
este condiționată de decontarea tranzacției inițiale de vânzare și va notifica entitatea care administrează sistemul de tranzacționare în care a fost 
încheiată tranzacția inițială de vânzare, în conformitate cu contractul încheiat între Depozitarul Central și entitatea respectivă, cu privire la 
revocarea ordinelor de transfer aferente tranzacțiilor în cauză. 
(2) Depozitarul Central va notifica Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru implicați în procesul de decontare a tranzacțiilor 
menționate la alin.(1) cu privire la revocarea ordinelor de transfer aferente tranzacțiilor în cauză. 
(3) În cazul în care are loc revocarea ordinelor de transfer aferente unor tranzacții, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între 
Depozitarul Central și entitatea care administrează sistemul de tranzacționare respectiv, Depozitarul Central va solicita sistemului de tranzacționare 
în care a fost încheiată tranzacția inițială de vânzare, să mențină suspendarea de la tranzacționare a participantului care a efectuat vânzarea 
inițială pentru un interval cuprins între 5 și 30 de zile lucrătoare. Această suspendare se adaugă eventualelor suspendări efectuate de către 
sistemul de tranzacționare, conform regulilor acestuia. 
 



46. Alin.(1) al art.60 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 60 (1) În situația în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru nu a plătit diferențele aferente contribuției la Fondul de 
Garantare în condițiile art.58 sau cele rezultate în urma actualizării contribuției, conform prevederilor art.59 alin.(3), Depozitarul Central  
va suspenda accesul participantului în cauză la sistemul Depozitarului Central pentru efectuarea altor operațiuni decât cele necesare finalizării 
decontărilor în curs și va solicita sistemelor de tranzacționare în care acesta deține calitatea de participant să îi suspende accesul la sistemele 
respective, până la remedierea situației. 
[…] 
 

47. Alin.(1) al art.63 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 63 (1) Fondul de Garantare poate fi folosit numai în cazul lipsei de disponibilități în contul de decontare al unui Participant la sistemul  
de compensare-decontare și registru, deschis la participantul compensator cu care acesta are contract, în conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) 
lit. b) și c), inclusiv în situația în care împotriva respectivului participant a fost deschisă o procedură de insolvență. 
[…] 
 

48. Alin.(2) al art.64 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 64 
[…] 
(2) Depozitarul Central va suspenda accesul participantului în cauză la sistemul Depozitarului Central pentru efectuarea altor operațiuni decât cele 
necesare finalizării decontărilor în curs și va solicita sistemelor de tranzacționare în care acesta deține calitatea de participant să îi suspende 
accesul la sistemele respective, până la rambursarea sumelor utilizate din Fondul de Garantare. 
[…] 
 

49. Art.65 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 65 Fondul de Garantare se va dizolva în cazul dizolvării Depozitarului Central, iar contribuțiile la Fondul de Garantare ale Participanților  
la sistemul de compensare-decontare și registru vor fi restituite acestora, inclusiv în situația în care împotriva Depozitarului Central a fost deschisă 
o procedură de insolvență. 
 

50. Alin.(1) al art.69 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 69 (1) În situația în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru nu a plătit diferențele rezultate în urma actualizării 
contribuției privind depuneri în contul marjei inițiale, conform prevederilor art.68 alin.(3), Depozitarul Central va suspenda accesul participantului  
în cauză la sistemul Depozitarului Central pentru efectuarea altor operațiuni decât cele necesare finalizării decontărilor în curs și va solicita sistemelor 
de tranzacționare în care acesta deține calitatea de participant să îi suspende accesul la sistemele respective, până la remedierea situației. 
[…] 
 

51. Alin.(1) al art.72 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 72 (1) În situația în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru nu a depus marja suplimentară în termenele solicitate 
de Depozitarul Central în conformitate cu prevederile prezentului Cod, Depozitarul Central va suspenda accesul participantului în cauză la sistemul 
Depozitarului Central pentru efectuarea altor operațiuni decât cele necesare finalizării decontărilor în curs și va solicita sistemelor de tranzacționare 
în care acesta deține calitatea de participant să îi suspende accesul la sistemele respective, până la remedierea situației. 
[…] 
 

52. Alin.(1) al art.75 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 75 (1) Marja depusă de un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru poate fi folosită cu prioritate în cazul lipsei  
de disponibilități în contul de decontare al respectivului Participant la sistemul de compensare-decontare și registru deschis la participantul 
compensator cu care acesta are contract, sau după folosirea Fondului de Garantare, în cazul lipsei de disponibilități în contul de decontare al unui 
alt Participant la sistemul de compensare-decontare și registru, în conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) lit. a) și d), inclusiv în situația în care 
împotriva respectivului participant a fost deschisă o procedură de insolvență. 
[…] 
 

53. Art.77 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 77 Sumele aferente marjelor Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru vor fi restituite acestora în cazul dizolvării 
Depozitarului Central inclusiv în situația în care împotriva Depozitarului Central a fost deschisa o procedura de insolvență. 
 

54. Alin.(1) al art.78 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 78 (1) Transmiterea tranzacțiilor de vânzare specială (sell-out speciale) la Depozitarul Central va fi efectuată de către sistemul  
de tranzacționare cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de data decontării tranzacțiilor inițiale de cumpărare, ora limită corespunzătoare fiecărui 
ciclu de decontare, prevăzută în orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, în conformitate cu prevederile contractului 
încheiat între Depozitarul Central și fiecare dintre entitățile care administrează un sistem de tranzacționare. 
[…] 
 

55. Art.79 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 79 (1) În situația în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru nu dispune de suficiente disponibilități în contul de 
decontare pentru acoperirea obligației de plată la data decontării tranzacției inițiale de cumpărare, acesta poate solicita sistemului de tranzacționare 
efectuarea de tranzacții de vânzare specială (sell-out speciale), în scopul obținerii de fonduri pentru decontare, notificând totodată  
Depozitarul Central asupra inițierii acestei operațiuni. 
(2) Sistemul de tranzacționare va informa Depozitarul Central, conform prevederilor contractului încheiat între cele două părți, cu privire la 
solicitarea prevăzută la alin.(1). 
(3) În situația în care un agent custode care nu deține și calitatea de participant la sistemul de tranzacționare nu dispune de suficiente disponibilități 
în contul de decontare pentru acoperirea obligației de plată la data decontării tranzacției inițiale de cumpărare, acesta poate solicita unui participant 
la sistemul de tranzacționare sau Depozitarului Central apelarea în numele sau la procedura de vânzare specială (sell-out specială), în scopul 
obținerii de fonduri pentru decontare. 
(4) În cazul în care agentul custode solicită Depozitarului Central apelarea la procedura de vânzare specială (sell-out specială), acesta va transmite 
Anexa II14. Operatorul sistemului de tranzacționare va introduce în sistemul propriu tranzacția sell-out specială conform notificării Depozitarului Central. 
(5) Tranzacțiile de vânzare specială (sell-out speciale) se pot efectua înainte sau cel târziu la data decontării tranzacțiilor inițiale de cumpărare. 



(6) Decontarea tranzacțiilor de vânzare specială (sell-out speciale) va avea loc înainte sau cel târziu la data decontării tranzacțiilor inițiale de cumpărare. 
 

56. Art.80 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 80 (1) Tranzacțiile de vânzare specială (sell-out speciale) se pot efectua în contul propriu al participantului, în contul clienților sau, după caz,  
în contul clienților agentului custode, cu instrumente financiare decontate sau în curs de decontare și a căror dată de decontare este cel târziu  
data decontării tranzacțiilor inițiale de cumpărare. 
(2)Tranzacțiile de vânzare specială (sell-out speciale) se pot efectua în contul clienților pentru instrumente financiare decontate sau în curs de 
decontare în contul clientului și a căror data de decontare este cel târziu data decontării tranzacțiilor inițiale de cumpărare. 
(3) În situația în care tranzacția de vânzare specială (sell-out specială) se efectuează pe contul unui client al agentului custode, solicitarea adresată 
sistemului de tranzacționare de către Participantul la sistemul de tranzacționare care este și Participant la sistemul de compensare-decontare și 
registru se va efectua cu respectarea prevederilor art.9 alin.(6) din prezentul Titlu. 
 

57. Art.81 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 81 Participantul la sistemul de tranzacționare care este și Participant la sistemul de compensare-decontare și registru sau după caz 
Depozitarul Central va solicita entității care administrează sistemul de tranzacționare înregistrarea de tranzacții de vânzare specială  
(sell-out speciale) indicând instrumentele financiare ce urmează a fi vândute și data decontării acestora. 
 

58. Art.83 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 83 (1) În situația în care Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru nu și-a îndeplinit la data decontării obligația de plată, 
având ca rezultat excluderea și amânarea din decontarea pe bază netă a unor tranzacții de cumpărare înregistrate în nume propriu și pe contul 
clienților, Depozitarul Central va apela la procedura de vânzare impusă (sell-out) pentru a vinde instrumentele financiare înregistrate în numele 
respectivului participant și pe contul clienților sau, după caz, cele evidențiate în contul propriu al participantului în sistemul Depozitarului Central. 
(2) Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru debitor va notifica în scris Depozitarul Central, în termenul solicitat de către acesta 
din urmă, asupra tipurilor și numărului de instrumente financiare ce urmează a fi vândute în procedura de vânzare impusă (sell-out). 
În cazul în care instrumentele financiare notificate nu sunt suficiente sau lichide, Depozitarul Central va apela la aplicarea procedurii de vânzare 
impusă (sell-out) pentru a vinde instrumentele financiare evidențiate în contul propriu al respectivului participant în sistemul Depozitarului Central 
alegând instrumentele financiare în funcție de lichiditatea acestora. 
 

59. Alin.(1) al art.87 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 87 (1) Transmiterea tranzacțiilor de cumpărare specială (buy în speciale) la Depozitarul Central va fi efectuată de către sistemul de 
tranzacționare cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de data decontării tranzacțiilor inițiale de vânzare, ora limită corespunzătoare fiecărui ciclu 
de decontare, prevăzută în orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, în conformitate cu prevederile contractului încheiat 
între Depozitarul Central și fiecare dintre entitățile care administrează un sistem de tranzacționare. 
[…] 
 

60. Art.88 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 88 (1) În cazul în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru nu dispune de instrumentele financiare necesare 
acoperirii obligației de livrare a acestora, Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru poate solicita sistemului de tranzacționare 
efectuarea de tranzacții de cumpărare specială (buy-in speciale). 
(2) În situația în care un agent custode care nu deține și calitatea de participant la sistemul de tranzacționare nu dispune de suficiente instrumente 
financiare necesare acoperirii de livrare a acestora, acesta poate solicita unui participant la sistemul de tranzacționare sau Depozitarului Central 
apelarea în numele sau la procedura de cumpărare specială (buy-in specială), în scopul obținerii de instrumente financiare pentru decontare. 
(3) În cazul în care agentul custode solicită Depozitarului Central apelarea la procedura de cumpărare specială (buy-in specială), acesta va 
transmite Anexa II14. Depozitarul Central va informa sistemul de tranzacționare conform prevederilor contractului încheiat între cele două părți,  
cu privire la solicitarea prevăzută la alin.(2). 
(4) Sistemul de tranzacționare va introduce în sistemul propriu tranzacția buy-in specială conform notificării Depozitarului Central. 
(5) Tranzacția de cumpărare specială (buy-in specială) se poate efectua înainte sau cel târziu la data decontării tranzacției inițiale de vânzare și 
trebuie să acopere cantitatea de instrumente financiare cuprinsă în tranzacția inițială de vânzare. 
(6) Instrumentele financiare obiect al vânzării în tranzacția de cumpărare specială (buy în specială) pot fi decontate sau cumpărate și în curs de 
decontare, cu condiția ca data decontării acestora să fie cel târziu data decontării tranzacției inițiale de vânzare. 
(7) Decontarea tranzacției de cumpărare specială (buy în specială) va avea loc înainte sau cel târziu la data decontării tranzacției inițiale de vânzare. 
(8) În situația în care tranzacția de cumpărare specială (buy-in specială) se efectuează pe contul unui client al agentului custode, solicitarea 
adresată sistemului de tranzacționare de către Participantul la sistemul de tranzacționare care este și Participant la sistemul de  
compensare-decontare și registru se va efectua cu respectarea prevederilor art.9 alin.(6) din prezentul Titlu. 
 

61. Art.90 din Capitolul 3 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 90 (1) În situația în care Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru nu și-a îndeplinit la data decontării obligația de livrare  
a instrumentelor financiare, având ca rezultat excluderea și amânarea din decontarea pe bază netă a unor tranzacții de vânzare, Depozitarul Central 
va apela la procedura de cumpărare impusă (buy-in) în numele participantului și pe contul în care este înregistrată obligația de livrare  
a instrumentelor financiare. 
Aplicarea de către Depozitarul Central a procedurii cumpărare impusă (buy-in) și a oricăror altor operațiuni în legătura cu executarea acestei 
proceduri nu este condiționată de nici o formalitate sau acord prealabil din partea Participantului. 
(2) Depozitarul Central va solicita entității care administrează sistemul de tranzacționare, conform prevederilor contractului încheiat între 
Depozitarul Central și aceasta, apelarea la procedura de cumpărare impusă (buy-in) indicând contul cumpărător, tipul și numărul de instrumente 
financiare, data decontării și modalitatea de decontare. 
(3) Sistemul de tranzacționare va introduce ordinul de cumpărare conform notificării Depozitarului Central, la prețul maxim admis pentru ședința 
respectivă de tranzacționare, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între Depozitarul Central și entitatea care administrează 
respectivul sistem de tranzacționare. Tranzacțiile rezultate în urma aplicării procedurii de cumpărare impusă (buy in) se vor executa la preț unic, 
determinat conform regulilor sistemului de tranzacționare, în conformitate cu prevederile contractului încheiat de Depozitarul Central cu entitatea 
care administrează respectivul sistem de tranzacționare. 
[…] 
 

62. Alin.(1) al art.95 din Capitolul 4 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 



Art. 95 (1) Dacă agentul custode refuză confirmarea decontării unei tranzacții în conformitate cu art.15 alin.(8) sau art.17 alin.(1) și participantul la 
sistemul de tranzacționare nu a solicitat efectuarea corecției până cel târziu T+2 ora limită prevăzută în orarul operațiunilor comunicat participanților 
prin precizări tehnice, Depozitarul Central va solicita entității care administrează sistemul de tranzacționare în care a fost încheiată tranzacția 
respectivă, conform prevederilor contractului încheiat între Depozitarul Central și aceasta, corectarea tranzacției neconfirmate de agentul custode 
prin înlocuirea acesteia cu o tranzacție în numele și pe contul propriu al participantului la sistemul de tranzacționare sau, după caz, pe contul 
notificat de participant pentru efectuarea corecției. 
După efectuarea corecției respective, sistemul de tranzacționare va transmite Depozitarului Central tranzacția corectată. 
[…] 
 

63. Alin.(1)-(2) ale art.98 din Capitolul 4 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și vor avea următorul cuprins: 
Art. 98 (1) În conformitate cu art.9 alin.(3) lit. b), Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru, precum si, după caz, agenții custode, 
au obligația și răspunderea de a se asigura că instrumentele financiare aferente decontării tranzacțiilor de vânzare sunt disponibile în cont 
(decontate și libere de sarcini) la data decontării ora limită corespunzătoare fiecărui ciclu de decontare, prevăzută în orarul operațiunilor comunicat 
participanților prin precizări tehnice. 
(2) Începând cu ora limită corespunzătoare fiecărui ciclu de decontare, prevăzută în orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice 
Depozitarul Central va verifica disponibilitatea instrumentelor financiare în contul vânzătorului și va proceda la blocarea imediata a acestora. 
[…] 
 

64. Art.99 din Capitolul 4 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 99 În cazul în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru nu dispune de întreaga cantitate de instrumente financiare 
necesare pentru finalizarea decontării tranzacțiilor înregistrate în sistemul Depozitarul Central, participantul are obligația ca până cel târziu la ora 
limită corespunzătoare fiecărui ciclu de decontare, prevăzută în orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, să procedeze la 
obținerea instrumentelor financiare necesare acoperirii obligației de livrare prin metodele precizate în Capitolul 5, Secțiunea 1 „Măsuri de 
management al riscului”. 
 

65. Art.109 din Capitolul 5 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 109 (1) În cazul în care nu se poate încheia cumpărarea cantității de instrumente financiare cuprinsă în tranzacția inițială de vânzare sau 
Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru în cauză nu a obținut instrumentele financiare necesare finalizării decontării  
în termenele precizate la art.107, Depozitarul Central va revoca, în următoarea zi lucrătoare, ordinele de transfer aferente tranzacției respective și 
va notifica entitatea care administrează sistemul de tranzacționare în care a fost încheiată tranzacția inițială de vânzare, în conformitate cu 
contractul încheiat între Depozitarul Central și entitatea respectivă, cu privire la revocarea ordinelor de transfer aferente tranzacției în cauză. 
(2) În cazul în care există tranzacții aflate în curs de decontare, care au ca obiect instrumentele financiare cumpărate prin intermediul tranzacției 
inițiale de vânzare și care sunt condiționate de decontarea acesteia din urmă, Depozitarul Central va revoca ordinele de transfer aferente 
tranzacțiilor respective în termenul precizat la alin.(1) și va notifica entitatea care administrează sistemul de tranzacționare în care au fost încheiate 
tranzacțiile, în conformitate cu contractul încheiat între Depozitarul Central și entitatea respectivă, cu privire la revocarea ordinelor de transfer 
aferente tranzacțiilor în cauză. 
(3) Depozitarul Central va notifica Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru implicați în procesul de decontare a tranzacțiilor 
menționate la alin.(2) cu privire la revocarea ordinelor de transfer aferente tranzacțiilor în cauză. 
(4) În cazul în care are loc revocarea ordinelor de transfer ale unor tranzacții, Depozitarul Central va solicita sistemului de tranzacționare în care  
a fost încheiată tranzacția inițială de vânzare, să mențină suspendarea de la tranzacționare a participantului care a efectuat vânzarea inițială pentru 
un interval cuprins între 5 și 30 de zile lucrătoare, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între Depozitarul Central și entitatea care 
administrează sistemul de tranzacționare respectiv. Această suspendare se adaugă eventualelor suspendări efectuate de către sistemul  
de tranzacționare, conform regulilor acestuia. 
 

66. Capitolul 6 din Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se elimină. 
 

67. Alin.(3) al art.137 din Capitolul 7 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 137 
[…] 
(3) Agentul custode nu poate comunica Depozitarului Central obiecții referitoare la decontarea unei tranzacții cu decontare pe bază brută care 
constau în refuzul confirmării decontării unei tranzacții în următoarele situații: 

a) atunci când tranzacția de cumpărare/vânzare specială (buy-in/sell-out specială) sau tranzacția încheiată prin aplicarea procedurii  
de cumpărare/vânzare impusă (buy-in/sell-out) este rezultatul introducerii corecte a unui ordin pe contul clientului agentului custode,  
în situația în care participantul la sistemul de tranzacționare deține o copie a declarației prevăzute la art.9 alin.(6) și respectiv alin.(7); 

b) atunci când agentul custode are și calitatea de participant la un sistem de tranzacționare și în această calitate a efectuat tranzacții pentru 
clientul propriu respectiv; 

c) atunci când tranzacția este rezultatul introducerii corecte a unui ordin pe contul clientului agentului custode iar participantul la sistemul de 
tranzacționare, care a introdus respectivul ordin, deține o copie a declarației scrise a agentului custode (Anexa II.7_1 semnată de  
un reprezentat al agentului custode care are specimen de semnătură în relația cu Depozitarul Central), privind asumarea decontării acestei 
tranzacții de către respectivul agent custode. 

[…] 
 

68. După art.137 din Capitolul 7 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se introduce un articol nou, art.1371, cu următorul cuprins: 
Art. 1371 (1) Momentul la care ordinele de transfer se consideră introduse în sistemul de decontare al Depozitarului Central, respectiv sunt 
valabile/irevocabile și opozabile terților producând efecte juridice între Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru, este cel la care 
se înregistrează tranzacția în sistemul Depozitarului Central în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1). 
(2) Începând cu momentul precizat în alin.(1), ordinele de transfer înregistrate în sistem nu pot fi revocate de către un participant la sistemul 
Depozitarului Central sau de către un terț, fiind protejate conform prevederilor Legii nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele 
de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare și al Legii 297/2004, chiar și în cazul deschiderii unei proceduri de 
insolvență asupra unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru. 
(3) După momentul precizat la alin.(1) ordinele de transfer înregistrate în sistemul Depozitarului Central pot fi modificate și/sau revocate numai de 
către Depozitarul Central în conformitate cu prevederile prezentului Cod. 
(4) Ordinele de transfer înregistrate în sistemul Depozitarului Central pot fi revocate de către Depozitarul Central în următoarele cazuri: 



a) ca urmare a neîndeplinirii obligației de plată de către participantul compensator, în situația în care Participanții la sistemul de  
compensare-decontare și registru și-au îndeplinit obligațiile de plată față de participantul compensator, în situațiile prevăzute de prezentul Cod; 

b) ca urmare a neîndeplinirii obligației de disponibilizare a fondurilor bănești și/sau a instrumentelor financiare de către Participanții la sistemul de 
compensare-decontare și registru, în situațiile prevăzute de prezentul Cod; 

c) ca urmare a invalidării/inconfirmării tranzacției de către un sistem de tranzacționare în situații excepționale, cauzate de incidente grave apărute 
în funcționarea sistemului de tranzacționare, a sistemului Depozitarului Central și/sau a sistemului de comunicație la distanță, precum și în alte 
situații prevăzute în reglementările sistemului de tranzacționare, conform prevederilor contractului încheiat între Depozitarul Central și entitatea 
care administrează respectivul sistem de tranzacționare. 

(5) Invalidarea/inconfirmarea de către un sistem de tranzacționare a unei tranzacții înregistrate la Depozitarul Central, poate avea loc cel târziu  
în data decontării tranzacției inițiale în conformitate cu prevederile art.5 alin.6 punctul b) din Titlul II. 
 

69. Alin.(6) al art.139 din Capitolul 7 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 139 
[…] 
(6) În cazul tranzacțiilor cu decontare pe bază brută încheiate în cadrul aceluiași cont global sau între două conturi ale aceluiași Participant  
la sistemul de compensare-decontare și registru, acesta va transmite Depozitarului Central, prin mijlocul de comunicare notificat de către 
Depozitarul Central, confirmarea de participare la decontare (Anexa II.6), conform datei de decontare și a sumei înscrise în Raportul de decontare 
bancară pe bază brută, în conformitate cu orarul operațiunilor aferente comunicat de către Depozitarul Central. 
 

70. Art.147 din Capitolul 7 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 147 (1) În situația în care tranzacția cu decontare pe bază brută nu poate fi decontată, Depozitarul Central va revoca, în următoarea zi 
lucrătoare după data prevăzută pentru decontarea respectivei tranzacții, ordinele de transfer aferente tranzacției în cauză și va notifica entitatea 
care administrează sistemul de tranzacționare în care a fost încheiată tranzacția, în conformitate cu contractul încheiat între Depozitarul Central și 
entitatea respectivă, cu privire la revocarea ordinelor de transfer. 
(2) În cazul în care există tranzacții aflate în curs de decontare, care au ca obiect instrumentele financiare cumpărate prin intermediul tranzacției 
menționate la alin.(1) și care sunt condiționate de decontarea acesteia din urma, Depozitarul Central va revoca, în următoarea zi lucrătoare după 
data prevăzută pentru decontarea respectivei tranzacții, ordinele de transfer aferente tranzacțiilor respective și va notifica entității care 
administrează sistemul de tranzacționare în care au fost încheiate tranzacțiile, în conformitate cu contractul încheiat între Depozitarul Central și 
entitatea respectivă, revocarea ordinelor de transfer aferente tranzacțiilor în cauză. 
(3) Depozitarul Central va notifica Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru implicați în procesul de decontare a respectivei 
tranzacții si, după caz, Participanții compensatori prin intermediul cărora decontează aceștia, cu privire la revocarea ordinelor de transfer aferente 
tranzacțiilor respective. 
 

71. Alin.(1) al art.149 din Capitolul 7 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 149 (1) Depozitarul Central poate suspenda dreptul de a participa la sistemul de compensare-decontare unui participant compensator pentru 
un interval cuprins între 1 și 90 de zile lucrătoare începând cu data comunicată de Depozitarul Central în situația în care acesta nu-și îndeplinește 
oricare din următoarele obligații: 

1. confirmarea Raportului de decontare bancară pe bază brută în termenele și în condițiile specificate de prezentul Cod, atunci când Participantul 
la sistemul de compensare-decontare și registru, client al acestuia, deține în contul său deschis la respectivul participant compensator  
sumele necesare decontării tranzacției cu decontare pe bază brută; 

2. asigurarea, la data decontării, de fonduri suficiente în disponibilul contului său de decontare deschis în sistemul ReGIS, la momentul confirmării 
decontării prin transmiterea de către acesta a acceptului de efectuare a decontării conform Raportului de decontare bancară pe bază brută 
aferent, pentru decontarea instrucțiunii de decontare pe bază brută inițiată de Depozitarul Central în sistemul ReGIS; 

3. efectuarea, la data decontării, a transferului de fonduri bănești în conformitate cu Raportul de decontare bancară pe bază brută confirmat de 
acesta în termenele și modalitățile stabilite de prezentul Cod, în situația în care ambii Participanți la sistemul de compensare-decontare și 
registru care decontează tranzacția respectivă au conturile de decontare deschise la participantul compensator respectiv. 

[…] 
 

72. Art.150 din Capitolul 7 Titlul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 150 Depozitarul Central nu este ținut răspunzător pentru nici o pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate direct sau 
indirect în situația nedecontării tranzacțiilor cu decontare pe bază brută și/sau a revocării ordinelor de transfer în situațiile prevăzute în Codul 
Depozitarului Central. 
 

73. Art.3 din Titlul III din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 3 Etapele aferente procesării și decontării instrucțiunilor de transfer transmise la Depozitarul Central sunt: 

a. validarea instrucțiunilor de transfer recepționate; 
b. operațiunea de matching a instrucțiunilor de transfer; 
c. înregistrarea în sistemul Depozitarului Central a tranzacțiilor efectuate în afara sistemelor de tranzacționare; 
d. verificarea la data decontării, a disponibilității instrumentelor financiare în contul Participantului la sistemul de compensare-decontare și registru 

vânzător și blocarea instrumentelor financiare vândute, în vederea efectuării decontării; 
e. inițierea decontării tranzacțiilor; 
f. transmiterea notificărilor de confirmare a efectuării decontării finale sau de revocare a ordinelor de transfer aferente tranzacțiilor nedecontate. 

 

74. Art.6 din Titlul III din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 6 (1) Depozitarul Central înregistrează în sistemul de compensare-decontare tranzacții efectuate în afara sistemelor de tranzacționare  
la momentul efectuării operațiunii de matching a instrucțiunilor de transfer. 
(2) La înregistrarea în sistem a tranzacțiilor efectuate în afara sistemelor de tranzacționare, Depozitarul Central alocă fiecăreia  
un număr de referință unic. 
(3) Momentul la care instrucțiunile de transfer se consideră introduse în sistemul Depozitarului Central și sunt valabile/irevocabile și opozabile 
terților, producând efecte juridice între Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru, este cel la care se înregistrează tranzacția  
în sistemul Depozitarului Central în conformitate cu prevederile alin.(1). 
(4) Începând cu momentul precizat la alin.(3), instrucțiunile de transfer aflate în sistem nu pot fi revocate de către un Participant la sistemul de 
compensare-decontare și registru sau de către un terț, fiind protejate conform prevederilor Legii nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării 



în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare și ale Legii 297/2004, chiar și în cazul deschiderii unei 
proceduri de insolvență asupra unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru sau a unui participant compensator. 
(5) După momentul precizat la alin.(3) ordinele de transfer acceptate în sistemul Depozitarului Central pot fi revocate numai de către  
Depozitarul Central în următoarele cazuri: 

a. ca urmare a aplicării rezoluțiunii de plin drept de către Depozitarul Central în conformitate cu prevederile prezentului Cod; 
b. ca urmare a unor incidente grave apărute în funcționarea sistemului Depozitarului Central. 

 

75. Art.7 din Titlul III din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 7 (1) La data decontării, în conformitate cu orarul operațiunilor de decontare corespunzător tranzacțiilor respective, Depozitarul Central verifică 
disponibilitatea instrumentelor financiare în contul vânzătorului și procedează la blocarea acestora în vederea efectuării decontării. 
(2) După verificarea și blocarea instrumentelor financiare, Depozitarul Central emite rapoartele de decontare pe bază brută aferente Participanților 
la sistemul de compensare-decontare și registru implicați și va transmite, prin mijlocul de comunicare notificat de Depozitarul Central, rapoartele de 
decontare bancară pe bază brută participanților compensatori (Anexa II.4) în conformitate cu orarul operațiunilor de decontare corespunzător 
tranzacțiilor respective. 
(3) Decontarea tranzacțiilor efectuate în afara sistemelor de tranzacționare se efectuează în conformitate cu Capitolul 7 „Decontarea pe bază 
brută”, Secțiunea 2 din cadrul Titlului II cu excepția art.137, art.138, art.147 alin.(1) și art.148. 
 

76. Alin.(2) al art.9 din Titlul III din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 9 
[…] 
(2) Dacă tranzacția efectuată în afara sistemelor de tranzacționare nu a putut fi decontată în conformitate cu prevederile art.146 din Titlul II, 
Capitolul 7 „Decontarea pe bază brută”, Depozitarul Central va revoca ordinele de transfer prin aplicarea rezoluțiunii de plin drept, iar Participanții  
la sistemul de compensare-decontare și registru implicați vor fi notificați în acest sens. 
 

77. Art.10 din Titlul III din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 10 Depozitarul Central nu este ținut răspunzător pentru nici o pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate direct sau 
indirect în situația nedecontării tranzacțiilor efectuate în afara sistemelor de tranzacționare și/sau a revocării ordinelor de transfer aferente acestora 
prin aplicarea rezoluțiunii de plin drept. 
 

78. Art.11 din Titlul III din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 11 (1) Pentru instrumentele financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților de fond admise la tranzacționare pentru prima dată  
pe sistemele administrate de Bursa de Valori București, este permisă decontarea, în moneda națională în sistemul Depozitarului Central  
de tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare, exclusiv în scopul încheierii de tranzacții de tip turnaround. 
(2) Prin tranzacții de tip turnaround se înțeleg tranzacțiile încheiate în afara sistemelor de tranzacționare care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții: 

a) pentru tranzacțiile încheiate în afara sistemelor de tranzacționare vor exista una sau mai multe tranzacții corespondente încheiate la Bursa de 
Valori București; 

b) participantul la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, agentul custode care decontează tranzacția/tranzacțiile de 
cumpărare încheiate în afara sistemelor de tranzacționare, va deconta în mod obligatoriu și tranzacția/tranzacțiile de vânzare încheiate la 
Bursa de Valori București în contul aceluiași client/contul propriu; participantul la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, 
agentul custode care decontează tranzacția/tranzacțiile de cumpărare încheiate la Bursa de Valori București, va deconta în mod obligatoriu și 
tranzacția/tranzacțiile de vânzare corespondente încheiate în afara sistemelor de tranzacționare în contul aceluiași client/contul propriu; 

c) data decontării tranzacțiilor încheiate în afara sistemelor de tranzacționare este aceeași cu cea aferentă tranzacțiilor corespondente încheiate 
la Bursa de Valori București; 

d) volumul de instrumente financiare aferent tranzacțiilor încheiate în afara sistemelor de tranzacționare este cel mult egal cu volumul de 
instrumente financiare aferent tranzacțiilor corespondente încheiate la Bursa de Valori București. 

(3) În cazul în care este necesară încheierea mai multor tranzacții succesive în afara sistemelor de tranzacționare (mai mulți pași tehnici) pentru ca 
instrucțiunea de livrare, respectiv de primire de instrumente financiare a clientului inițiator al tranzacțiilor turnaround (clientul care vrea să 
vândă/cumpere instrumente financiare prevăzute la alin.(1) și care nu are relații contractuale cu un participant la sistemul de tranzacționare 
administrat de Bursa de Valori București) să poată fi executată, prevederile alin.(2) punctul b) și d) se aplică numai pentru tranzacția încheiată  
în afara sistemelor de tranzacționare (pasul tehnic) a cărei decontare este condiționată de, respectiv condiționează decontarea 
tranzacției/tranzacțiilor corespondente încheiate la Bursa de Valori București. 
(4) Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, agentul custode, care decontează atât tranzacția/tranzacțiile de 
cumpărare încheiate în afara sistemelor de tranzacționare cât și tranzacția/tranzacțiile de vânzare încheiate la Bursa de Valori București în contul 
propriu este exclusiv răspunzător pentru faptul că încheierea mai multor tranzacții succesive în afara sistemelor de tranzacționare este necesară 
pentru ca instrucțiunea de livrare de instrumente financiare a clientului inițiator al tranzacțiilor turnaround să poată fi executată. 
Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, agentul custode care decontează atât tranzacția/tranzacțiile de cumpărare 
încheiate în afara sistemelor de tranzacționare cât și tranzacția/tranzacțiile de vânzare încheiate la Bursa de Valori București în contul aceluiași client, 
este responsabil să obțină din partea clientului său confirmarea că încheierea mai multor tranzacții succesive în afara sistemelor de tranzacționare  
este necesară pentru ca instrucțiunea de livrare de instrumente financiare a clientului inițiator al tranzacțiilor turnaround să poată fi executată. 
(5) Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, agentul custode care decontează atât tranzacția/tranzacțiile  
de vânzare încheiate în afara sistemelor de tranzacționare cât și tranzacția/tranzacțiile de cumpărare încheiate la Bursa de Valori București  
în contul propriu este exclusiv răspunzător pentru faptul că încheierea mai multor tranzacții succesive în afara sistemelor de tranzacționare este 
necesară pentru ca instrucțiunea de primire de instrumente financiare a clientului inițiator al tranzacțiilor turnaround să poată fi executată. 
Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, agentul custode care decontează atât tranzacția/tranzacțiile  
de vânzare încheiate în afara sistemelor de tranzacționare cât și tranzacția/tranzacțiile de cumpărare încheiate la Bursa de Valori București  
în contul aceluiași client, este responsabil să obțină din partea clientului său confirmarea că încheierea mai multor tranzacții succesive în afara 
sistemelor de tranzacționare este necesară pentru ca instrucțiunea de primire de instrumente financiare a clientului inițiator al tranzacțiilor 
turnaround să poată fi executată. 
(6) Toate tranzacțiile succesive încheiate în afara sistemelor de tranzacționare în legătură cu tranzacțiile de tip turnaround se decontează  
în mod obligatoriu în sistemul Depozitarului Central. 
 



79. Art.12 din Titlul III din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 12 (1) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, agenții custode care instructează Depozitarul Central pentru 
decontarea unei tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare cu instrumente financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților de fond 
admise la tranzacționare pentru prima dată pe sistemele administrate de Bursa de Valori București, au următoarele obligații: 

a) pentru toate tranzacțiile încheiate în afara sistemelor de tranzacționare, pentru care aceștia au transmis instrucțiuni de decontare în sistemul 
Depozitarului Central, vor transmite Depozitarului Central o declarație pe proprie răspundere cu privire la existența tranzacțiilor corespondente 
încheiate la Bursa de Valori București; în cazul în care decontarea tranzacțiilor încheiate în afara sistemelor de tranzacționare se efectuează 
prin doi participanți la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, agenți custode diferiți, responsabilitatea transmiterii 
declarației revine celui prin intermediul căruia s-au decontat tranzacțiile corespondente încheiate la Bursa de Valori București; 

b) declarația menționată la punctul a) va cuprinde și informații referitoare la valoarea și volumul tranzacțiilor turnaround, pe total, grupate pe ISIN 
(simbol de tranzacționare), contul de instrumente financiare, atât pentru partea de vânzare, cat și pentru partea de cumpărare; 

c) declarația menționată la punctul a) se va transmite lunar la Depozitarul Central până cel târziu la data comunicată de către Depozitarul Central 
prin precizări tehnice. 

(2) Depozitarul Central va comunica Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru/agenților custode, prin precizări tehnice, 
modalitatea de transmitere și formatul declarației menționate la alin.(1) punctul a). 
(3) Raportarea de informații corecte, complete și la timp constituie răspunderea integrală și exclusivă a participantului la sistemul de  
compensare-decontare și registru sau, după caz, agentul custode. 
(4) Depozitarul Central poate solicita participanților la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, agenților custode orice 
informații suplimentare cu privire la detaliile tranzacțiilor de tip turnaround raportate de către aceștia. 
 

80. Art.13 din Titlul III din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art.13 (1) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, agenții custode care instructează Depozitarul Central pentru 
decontarea unei tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare cu instrumente financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților de fond 
pe sistemele administrate de Bursa de Valori București, își asumă prin semnarea electronică a instrucțiunii de decontare de către agentul participant 
la sistemul de compensare-decontare și registru/agentul de custodie autorizat în numele său, după caz, prin semnarea instrucțiunii de decontare 
transmise pe suport de hârtie de către persoana care deține specimen de semnătură autorizată la Depozitarul Central, răspunderea exclusivă  
cu privire la respectarea scopului permis pentru încheierea de tranzacții în afara sistemelor de tranzacționare cu astfel de instrumente financiare. 
(2) În cazul în care decontarea tranzacțiilor încheiate în afara sistemelor de tranzacționare se efectuează prin doi participanți la sistemul de 
compensare-decontare și registru/agenți custode diferiți, răspunderea menționată la alin.(1) revine celui prin intermediul căruia se decontează 
tranzacțiile corespondente încheiate la Bursa de Valori București. 
(3) În cazul în care decontarea tranzacțiilor încheiate în afara sistemelor de tranzacționare se efectuează prin doi participanți la sistemul de 
compensare-decontare și registru sau, după caz, agenți custode diferiți, aceștia se vor informa și își vor confirma între ei respectarea scopului 
permis pentru încheierea de tranzacții în afara sistemelor de tranzacționare cu astfel de instrumente financiare. 
 

81. Art.14 din Titlul III din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 14 (1) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, agenții custode, care instructează Depozitarul Central 
pentru decontarea unei tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare cu instrumente financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților 
de fond admise la tranzacționare pentru prima dată pe sistemele administrate de Bursa de Valori București, își asumă prin semnarea electronică  
a instrucțiunii de decontare de către agentul participant la sistemul de compensare-decontare și registru/agentul de custodie autorizat în numele 
său, sau, după caz, prin semnarea instrucțiunii de decontare transmise pe suport de hârtie de către persoana care deține specimen de semnătură 
autorizată la Depozitarul Central, răspunderea exclusivă cu privire la efectuarea tranzacțiilor care respectă condițiile prevăzute la art.11 alin.(2), 
precum și cele prevăzute la art.11 alin.(3), (4) și (5) în cazul în care este necesara încheierea mai multor tranzacții succesive în afara sistemelor  
de tranzacționare, din prezentul titlu. 
(2) În cazul în care decontarea tranzacțiilor încheiate în afara sistemelor de tranzacționare se efectuează prin doi participanți la sistemul de 
compensare-decontare și registru sau, după caz, agenți custode diferiți, răspunderea menționată la alin.(1) revine participantului prin intermediul 
căruia se decontează tranzacțiile corespondente încheiate la Bursa de Valori București. 
(3) În cazul în care decontarea tranzacțiilor încheiate în afara sistemelor de tranzacționare se efectuează prin doi participanți la sistemul  
de compensare-decontare și registru sau, după caz, agenți custode diferiți, aceștia se vor informa și își vor confirma între ei respectarea condițiilor 
prevăzute la art.11 alin.(2), precum și a celor prevăzute la art.11 alin.(3), (4) și (5) din prezentul titlu, în cazul în care este necesară încheierea  
mai multor tranzacții succesive în afara sistemelor de tranzacționare. 
 

82. Art.15 din Titlul III din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 15 Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, agenții custode, care instructează Depozitarul Central pentru 
decontarea unei tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare cu instrumente financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților de fond 
admise la tranzacționare pentru prima dată pe sistemele administrate de Bursa de Valori București, își asumă prin semnarea electronică  
a instrucțiunii de decontare de către agentul participant la sistemul de compensare-decontare și registru/agentul de custodie autorizat în numele 
său, după caz, prin semnarea instrucțiunii de decontare transmise pe suport de hârtie de către persoana care deține specimen de semnătură 
autorizată la Depozitarul Central, răspunderea exclusivă cu privire la respectarea obligațiilor menționate la art.12 alin.(1) din prezentul titlu. 
 

83. După art.15 din Titlul III din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se adaugă un articol nou, art.16, cu următorul cuprins: 
Art. 16 Intermediarii din statele nemembre trebuie să întocmească și să transmită C.N.V.M. cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârșitul 
următoarei zile lucrătoare, rapoarte privind tranzacțiile încheiate în afara sistemelor de tranzacționare cu instrumente financiare de tipul acțiunilor, 
drepturilor și unităților de fond admise la tranzacționare pentru prima dată pe sistemele administrate de Bursa de Valori București, care vor 
cuprinde, cel puțin, detalii privind denumirea și numărul instrumentelor financiare cumpărate sau vândute, cantitatea, data și momentul executării 
fiecărei tranzacții, prețul de tranzacționare, precum și datele de identificare ale intermediarilor implicați, având formatul prevăzut la art.13 din 
Regulamentul (CE) nr.1287/2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE privind obligațiile întreprinderilor de investiții de păstrare a evidenței 
și înregistrărilor, raportarea tranzacțiilor, transparența pieței, admiterea de instrumente financiare în tranzacții și definiția termenilor în sensul 
directivei în cauză. 
 

84. Art.15 din Capitolul 1 Titlul IV din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. devine art.141. 
 

85. Art.15 din Capitolul 2 Titlul IV din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 15 



[...] 
(5) În cazul instrumentelor financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central, cu excepția acțiunilor admise la tranzacționare într-un loc  
de tranzacționare din România și în cazul titlurilor de creanță emise de statul român, este interzisă încheierea de către intermediari, pe conturile 
globale sau individuale, a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, fără a fi împrumutate în prealabil valorile mobiliare care fac obiectul respectivelor 
vânzări, cu excepția formatorilor de piață care pot încheia în nume propriu, pe conturile house, tranzacții de vânzare în lipsă a unor valori mobiliare 
pe care aceștia nu le dețin în proprietate la momentul vânzării și nu le-au împrumutat în prealabil, numai pentru menținerea poziției de  
formator de piață pentru valorile mobiliare prevăzute la art.29 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010. 
(51) În cazul acțiunilor admise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare din România și în cazul titlurilor de creanță emise de statul român 
înregistrate în sistemul depozitarului central, se aplică prevederile Regulamentului (UE) nr.236/2012 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestuia. 
[…] 
 

86. Art.73 din Capitolul 2 Titlul IV din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se elimină. 
 

87. Alin.(2) al art.1 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 1 
[…] 
(2) La cererea emitenților, în sistemul Depozitarului Central pot fi admise și instrumentele financiare liber transferabile care nu se tranzacționează 
pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, regulile privind operațiunile de depozitare și registru din prezentul 
titlu fiindu-le aplicabile în măsura în care sunt compatibile cu regimul juridic aplicabil emitenților de tip închis. 
[…] 
 

88. Art.51 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 51 Pentru înregistrarea instrumentelor financiare ca urmare a evenimentelor corporative pentru emitenții la care Depozitarul Central este 
desemnat depozitar al emitentului, societățile emitente vor transmite documentația aferentă fiecărui tip de modificare solicitată, însoțită de 
declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al Emitentului cu privire la: 

- situația litigiilor sau, după caz, a hotărârilor judecătorești existente în legătură cu operațiunea respectivă ori a altor acte emise de o autoritate 
competentă, executorii la momentul solicitării, prin care s-a decis suspendarea, încetarea sau înlăturarea efectelor operațiunii; 

- situația opozițiilor/acțiunilor formulate în justiție împotriva hotărârilor/deciziilor Adunării Generale a Acționarilor/Consiliului de Administrație a/al 
Emitentului incidente. 

 

89. După art.51 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se adaugă un articol nou, art.52, cu următorul cuprins: 
Art. 52 Emitenții de instrumente financiare liber transferabile care nu se tranzacționează pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ 
de tranzacționare pentru care Depozitarul Central prestează servicii de registru (emitenți de tip închis), vor transmite documentația aferentă 
înregistrării fiecărui tip de eveniment corporativ, prevăzută în prezentul cod, cu excepția acelor documente care sunt specifice emitenților ale căror 
instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare (emitenți admiși la 
tranzacționare). 
 

90. Art.6 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se elimină. 
 

91. Art.7 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. devine art.6 și se modifică, având următorul cuprins: 
Art. 6 Documente necesare înregistrării majorării de capital: 

a) copia Monitorului Oficial în care au fost publicate Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor, referitoare la aprobarea 
majorării capitalului social sau Deciziile/Hotărârile Consiliului de Administrație în cazul delegării atribuției de majorare a capitalului social; 

b) Certificat de Înregistrare de Mențiuni eliberat de oficiul registrului comerțului și rezoluția ORC/Încheierea judecătorului delegat privind 
înregistrarea în registrul comerțului a noului capital social; 

c) actul adițional la actul constitutiv/statutul societății, dacă este cazul; 
d) lista cu acționarii care au subscris la majorarea capitalului social, transmisă în format electronic și pe suport hârtie (semnată și ștampilată  

pe fiecare pagină), conform specificațiilor din Anexa VI. 9); 
e) Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare emis de către C.N.V.M., corespunzător capitalului social majorat; 
f) raportul întocmit la încheierea perioadei de subscriere, în care sunt prezentate rezultatele subscrierii, după caz. 

 

92. Art.8 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. devine art.7 și se modifică, având următorul cuprins: 
Art. 7 Modul de operare în registrul acționarilor a diferitelor tipuri de majorări ale capitalului social: 
(1) Depozitarul Central înregistrează majorarea capitalului social în conformitate cu informațiile despre acționarii care au subscris la majorarea 
capitalului social cuprinse în Lista transmisă în format electronic și pe suport hârtie de către emitent sau prin aplicarea algoritmului stabilit de 
societatea emitentă. 
(2) În cazul în care înregistrarea se face prin aplicarea algoritmului stabilit de societatea emitentă iar hotărârea organului statutar al emitentului  
nu prevede și emiterea drepturilor de preferință sau a drepturilor de alocare, operarea în registrul acționarilor a majorării capitalului social  
se va efectua cu luarea în considerare a listei acționarilor la data de înregistrare stabilită de organul statutar al emitentului. 
(3) În cazul în care hotărârea organului statutar al emitentului prevede și emiterea drepturilor de preferință sau a drepturilor de alocare, iar aceste 
drepturi sunt admise la tranzacționare, operarea în registrul acționarilor a majorării capitalului social se va efectua cu luarea în considerare a listei 
deținătorilor de drepturi de preferință, respectiv a celei de drepturi de alocare la data decontării aferentă ultimei zile de tranzacționare a acestora. 
 

93. După art.7 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se adaugă un articol nou, art.8, cu următorul cuprins: 
Art. 8 (1) În cazul în care acțiunile subscrise la majorarea capitalului social au fost plătite parțial, în conformitate cu art.220 din Legea 31/1990,  
la operarea în registrul acționarilor a majorării capitalului social, acțiunile înscrise în conturile subscriitorilor respectivi vor fi indisponibilizate până la 
plata integrală. 
(2) În vederea ridicării restricțiilor constituite potrivit alineatului (1), Emitentul transmite Depozitarului Central următoarele documente: 

- cerere de anulare a indisponibilizării; 
- decizia Consiliului de Administrație/hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Emitentului cu privire la constatarea efectuării plății integrale  

a acțiunilor care au făcut obiectul majorării; 
- Certificat de Înregistrare de Mențiuni eliberat de oficiul registrului comerțului, privind înregistrarea în registrul comerțului a deciziei Consiliului de 

Administrație/hotărârii Adunării Generale a Acționarilor; 
- certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului din care rezultă informații cu privire la valoarea capitalului social subscris și vărsat. 



(3) Ulterior înregistrării majorării capitalului social, Depozitarul Central informează operatorul de piață sau de sistem și societatea emitentă asupra 
înregistrării noilor caracteristici ale capitalului social. 
 

94. Art.10 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 10 Documente necesare pentru înregistrarea diminuării de capital social: 

a) copia Monitorului Oficial în care a fost publicată hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de aprobare a diminuării capitalului social; 
b) Certificat de Înregistrare de Mențiuni eliberat de oficiul registrului comerțului și rezoluția ORC/Încheierea judecătorului delegat privind 

înregistrarea noului capital social în registrul comerțului; 
c) actul adițional la actul constitutiv/statutul societății, dacă este cazul; 
d) Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare emis de către C.N.V.M., corespunzător capitalului social diminuat. 

 

95. Art.11 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 11 Modul de operare în registrul acționarilor a diminuării capitalului social: 
(1) Depozitarul Central înregistrează diminuarea capitalului social în conformitate cu informațiile despre acționarii asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Emitentului de diminuare a capitalului social, cuprinse în lista transmisă în format 
electronic și pe suport hârtie de către emitent sau prin aplicarea algoritmului stabilit de societatea emitentă. 
(2) Ulterior înregistrării diminuării capitalului social, Depozitarul Central informează operatorul de piață sau de sistem și societatea emitentă asupra 
înregistrării noilor caracteristici ale capitalului social. 
 

96. Art.13 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 13 Documente necesare pentru înregistrarea fuziunilor între Emitenți: 

a) copiile Monitorului Oficial în care au fost publicate hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor pentru fiecare societate 
emitentă participantă la fuziune privind aprobarea executării fuziunii; 

b) copia Monitorului Oficial în care a fost publicat proiectul de fuziune sau copia proiectului de fuziune însoțită de declarația reprezentantului legal 
al Emitentului privind conformitatea copiei prezentate cu proiectul făcut public pe propria pagina web și pe site-ul ORC, dacă este cazul; 

c) hotărârea pronunțată de instanță prin care s-a soluționat cererea de înregistrare a fuziunii și s-a dispus înregistrarea în registrul comerțului  
a mențiunilor de fuziune; 

d) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului din care rezultă informații cu privire la noile caracteristici ale Emitentului  
după înregistrarea fuziunii; 

e) actul adițional la actul constitutiv/statutul societății, dacă este cazul; 
f) certificatul de radiere din registrul comerțului pentru societățile absorbite în urma fuziunii; 
g) Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare emis de către C.N.V.M. pentru societatea rezultată în urma fuziunii, corespunzător noului capital social; 
h) lista acționarilor societății/societăților absorbite, cuprinzând acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele fuziunii, transmisă în format electronic 
și pe suport hârtie (semnat și ștampilat pe fiecare pagină). 

 

97. Art.14 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 14 Modul de operare în registrul acționarilor a fuziunilor între Emitenți: 
(1) Depozitarul Central înregistrează fuziunea în conformitate cu informațiile despre acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor de aprobare a fuziunii, cuprinse în Lista transmisă în format electronic și pe suport hârtie de către Emitent 
sau prin aplicarea algoritmului stabilit de societatea emitentă, în acest din urmă caz numai dacă Depozitarul Central prestează servicii de registru 
pentru toate societățile implicate în fuziune. 
(2) Ulterior înregistrării fuziunii, Depozitarul Central informează operatorul de piață sau de sistem și societatea emitentă asupra înregistrării noilor 
caracteristici ale capitalului social pentru societatea absorbantă. 
 

98. Art.16 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 16 Documente necesare înregistrării divizării Emitenților: 

a) copia Monitorului Oficial în care a fost publicată hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de aprobare a executării divizării; 
b) copia Monitorului Oficial în care a fost publicat proiectul de divizare sau copia proiectului de divizare însoțită de declarația reprezentantului 

legal al Emitentului privind conformitatea copiei prezentate cu proiectul făcut public pe propria pagină web și pe site-ul ORC, dacă este cazul; 
c) hotărârea pronunțată de instanța prin care s-a soluționat cererea de înregistrare a divizării și s-a dispus înregistrarea în registrul comerțului  

a mențiunilor privind divizarea; 
d) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului din care rezultă informații cu privire la noile caracteristici ale Emitentului după 

înregistrarea divizării; 
e) actul adițional la actul constitutiv/statutul societății, dacă este cazul;  
f) Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare emis de către C.N.V.M., corespunzător noului capital social rezultat în urma divizării; 
h) lista cu acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele divizării, transmisă pe suport magnetic și hârtie (semnată și stampilată pe fiecare pagină), 

conform specificațiilor din Anexa VI.9. 
 

99. Alin.(1) al art.17 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 17 Modul de operare în registrul acționarilor a divizării Emitenților. 
(1) Depozitarul Central înregistrează divizarea în conformitate cu informațiile despre acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor de aprobare a divizării, cuprinse în lista transmisă în format electronic și pe suport hârtie de către Emitent sau 
prin aplicarea algoritmului stabilit de societatea emitentă. 
[…] 
 

100. Art.21 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 21 Documente necesare înregistrării divizării/consolidării instrumentelor financiare emise de emitenții admiși la tranzacționare și de emitenții  
de tip închis sunt: 

a) copia Monitorului Oficial în care s-a publicat hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de instrumente financiare referitoare la 
divizarea/consolidarea instrumentelor financiare; 

b) Certificat de Înregistrare de Mențiuni eliberat de oficiul registrului comerțului și rezoluția ORC/Încheierea judecătorului delegat cu privire la noile 
caracteristici ale instrumentelor financiare; 

c) actul adițional la actul constitutiv/statutul societății, dacă este cazul; 



d) în cazul emitenților admiși la tranzacționare, Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare emis de către C.N.V.M., corespunzător noilor 
caracteristici ale instrumentelor financiare. 

 

101. Art.24 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 24 Restricționarea instrumentelor financiare reprezintă operațiunea de indisponibilizare în cont a acestora și se aplică instrumentelor financiare 
înregistrate în sistemul Depozitarului Central, inclusiv asupra celor emise de emitenții de tip închis astfel: 

a) la cererea deținătorului de instrumente financiare sau a persoanei mandatate de acesta prin procura specială autentificată sau la solicitarea 
tutorelui/curatorului, în condițiile legii, însoțită de copia actului de identitate a titularului de cont (persoană fizică) sau copia codului unic de 
înregistrare (persoană juridică) după caz - Anexa VI.3; 

b) la solicitarea unor autorități/organe abilitate (Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, organe de urmărire penală sau ale Ministerului de Interne, 
instanțe judecătorești etc.); 

c) în cazul eliberării unui extras de cont în vederea deschiderii succesiunii, în baza certificatului de deces; 
d) în alte cazuri prevăzute de lege sau de reglementări incidente. 

 

102. Art.26 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 26 Ridicarea restricțiilor asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central, inclusiv asupra celor emise de emitenții 
de tip închis, are loc în următoarele situații: 

a) la cererea deținătorului de instrumente financiare sau a persoanei mandatate de acesta prin procură specială autentificată sau la solicitarea 
tutorelui/curatorului, în condițiile legii, de ridicare a restricțiilor asupra instrumentelor financiare, însoțită de copia actului de identitate  
a titularului de cont (persoană fizică) sau copia codului unic de înregistrare (persoană juridică) (Anexele VI.3 și VI.4, după caz); 

b) la cererea tutorelui/curatorului, însoțită de Dispoziția autorității tutelare de numire a tutorelui/curatorului și de ridicare a restricției, copia actului 
de identitate al tutorelui/curatorului și al deținătorului de instrumente financiare; 

c) confirmare de ridicare a restricției emise de autorități/organe abilitate (Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, executor judecătoresc,  
organe de urmărire penală sau ale Ministerului de Interne, instanțe judecătorești etc.). 

 

103. Art.28 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 28 Operațiunile de înregistrare a sechestrului/popririi asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul depozitarului central, pentru care 
Depozitarul Central este desemnat depozitar al emitentului, inclusiv în cazul emitenților de tip închis, se realizează prin înscrierea și evidențierea 
distinctă a acestor instrumente financiare în conturi restricționate deschise în sistemul depozitarului central, în numele deținătorului instrumentelor 
financiare respective/debitorului, atât în cazul utilizării sistemului de conturi individuale, cât și în cazul utilizării sistemului de conturi globale, astfel: 

a) la solicitarea executorului judecătoresc, în baza următoarelor documente: 
- cererea de instituire a sechestrului/popririi - anexa VI.4, cu menționarea tuturor datelor de identificare ale debitorului și a instrumentelor 

financiare asupra cărora se solicită înregistrarea sechestrului/popririi; 
- adresa de înființarea a popririi sau proces-verbal de înființarea a sechestrului, după caz; 
- titlul executoriu; 
- încheierea de încuviințare a executării silite; 

b) la solicitarea altor persoane abilitate, în baza următoarelor documente: 
- cerere de instituire a sechestrului - anexa VI.4, cu menționarea tuturor datelor de identificare ale debitorului și a instrumentelor financiare 

asupra cărora se solicită înregistrarea sechestrului; 
- hotărârea judecătorească, definitivă și executorie, prin care se dispune sechestrul. 

 

104. După art.28 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se adaugă un articol nou, art.281, cu următorul cuprins: 
Art. 281 (1) În vederea înregistrării sechestrului/popririi, în situația în care numărul instrumentelor financiare evidențiat în cererea de instituire  
a sechestrului/popririi este mai mare decât numărul de instrumente financiare evidențiate în conturile individuale deschise în sistemul Depozitarului 
Central în numele debitorului sau cererea de instituire a sechestrului/popririi vizează toate instrumentele financiare ale respectivului debitor, 
Depozitarul Central va notifica de îndată participanții la sistemul Depozitarului Central conform precizărilor tehnice emise de Depozitarul Central  
în acest sens. 
(2) Participanții la sistemul Depozitarului Central au obligația de a confirma de îndată primirea notificării și de a transfera instrumentele financiare  
în cauză în Secțiunea 1 a Registrului. 
(3) În situația în care numărul de instrumente financiare transferate de către Participanți depășește cantitatea ce face obiectul solicitării de 
înregistrare a sechestrului/popririi, Depozitarul Central va transfera diferența în conturile Participanților în cauză și va proceda la informarea 
corespunzătoare a acestora. 
(4) Returnarea diferenței de instrumente financiare în conturile Participanților va fi efectuată de către Depozitarul Central, în ziua lucrătoare imediat 
următoare zilei în care a fost înregistrată mențiunea de sechestru/poprire. 
(5) La stabilirea numărului de instrumente financiare ce va fi returnat în conturile Participanților, Depozitarul Central va utiliza metoda alocării  
„pro-rata” și va efectua totodată ajustările ce se impun. 
(6) Prevederile prezentului articol nu se aplică emitenților de tip închis. 
 

105. Art.30 din Capitolul 1 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 30 Ridicarea sechestrului/popririi asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central, inclusiv asupra celor emise de 
emitenții de tip închis, are loc în următoarele situații: 

a) la solicitarea executorului judecătoresc, în baza următoarelor documente: 
- cerere de ridicare a sechestrului/popririi - anexa VI.4, cu menționarea tuturor datelor de identificare ale debitorului și a instrumentelor 

financiare asupra cărora se solicită înregistrarea sechestrului/popririi; 
- adresă de ridicare a popririi sau proces-verbal de ridicare a sechestrului, după caz; 

b) la solicitarea altor persoane abilitate, în baza următoarelor documente: 
- cerere de ridicare a sechestrului - anexa VI.4, cu menționarea tuturor datelor de identificare ale debitorului și a instrumentelor financiare 

asupra cărora se solicită înregistrarea sechestrului; 
- hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, prin care se dispune ridicarea sechestrului. 

 

106. Titlul subsecțiunii § 1 din cadrul Secțiunii 1 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
§ 1 Transferul direct între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, și/sau persoane juridice controlate de astfel de persoane, ca efect  



al unei hotărâri judecătorești și ca efect al ieșirii din indiviziune. 
 

107. Art.35 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 35 Transferul direct asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central, inclusiv asupra celor emise de emitenții de 
tip închis, dispus printr-o hotărâre judecătorească, se operează ca efect al punerii în executare a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, 
învestită cu formula executorie. 
 

108. După art.35 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se adaugă un articol nou, art.351, cu următorul cuprins: 
Art. 351 Transferul direct asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central, inclusiv asupra celor emise de emitenții de 
tip închis, ca efect al ieșirii din indiviziune se operează în baza următoarelor documente: 

- cererea pentru efectuarea transferului direct; 
- actul juridic de ieșire din indiviziune, în formă autentică sau înscris sub semnătură privată atestat de avocat, sau cererea de înțelegere între 

moștenitori semnată de către toți moștenitorii în fața unui operator autorizat al Depozitarului Central (Anexa VI.7), după caz; 
- actele de identitate ale coproprietarilor. 

 

109. Art.36 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 36 Pentru operarea transferurilor directe de proprietate asupra instrumentelor financiare dispuse printr-o hotărâre judecătorească și a celor ca 
efect al ieșirii din indiviziune, Depozitarul Central va percepe tariful prevăzut în Lista privind tarifele și comisioanele practicate de Depozitarul Central. 
 

110. Art.37 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 37 Depozitarul Central operează transferuri directe asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central,  
inclusiv asupra celor emise de emitenții de tip închis, din contul unei persoane decedate în conturile moștenitorilor, la cererea acestora,  
pe baza următoarelor documente: 

a) cerere pentru efectuarea transferului direct (Anexa VI.6); 
b) copia certificatului de deces; 
c) copia certificatului de moștenitor/certificatului de legatar; 
d) hotărâre judecătorească de deschidere a succesiunii; 
e) actele de identitate ale moștenitorului/moștenitorilor. 

 

111. Art.38 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 38 Documente necesare în vederea realizării transferului asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central, 
inclusiv asupra celor emise de emitenții de tip închis, ca efect al privatizării: 
[…] 
 

112. Art.41 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 41 Documente necesare în vederea operării transferului asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central,  
inclusiv asupra celor emise de emitenții de tip închis: 
[…] 
 

113. Art.43 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 43 Documente necesare în vederea operării transferului asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central,  
inclusiv asupra celor emise de emitenții de tip închis: 

a) copia Monitorului Oficial în care a fost publicată hotărârea Adunării Generale a Acționarilor emitentului prin care se dispune transferul acțiunilor 
proprii către personalul societății, care să cuprindă mențiuni cu privire la numărul de acțiuni ce se vor transfera; 

b) documentele prevăzute de reglementările C.N.V.M. pentru înregistrarea de către Depozitarul Central a acestui tip de transfer; 
c) lista cu salariații societății emitente care primesc acțiuni, transmisă în format electronic și/sau pe suport hârtie (semnat și ștampilat pe fiecare 

pagină de reprezentantul legal al emitentului) - Anexa VI.9. 
 

114. Art.45 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 45 Documente necesare în vederea înregistrării transferului de acțiuni conform art.206 și 207, ca urmare a derulării unei oferte publice de 
cumpărare adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora: 

a) cererea de transfer a acțiunilor întocmită de ofertant/intermediarul ofertei; 
b) raportul de evaluare a acțiunilor, întocmit de un evaluator independent, dacă este cazul; 
c) avizul C.N.V.M. referitor la aprobarea anunțului privind inițierea procedurii de retragere sau după caz, privind aprobarea intenției de vânzare și 

prețul plătit per acțiune; 
d) lista cu acționarii care au solicitat retragerea din societate, transmisă în format electronic și pe suport hârtie (semnată și ștampilată pe fiecare 

pagină) - Anexa VI.9; 
e) copia actului de identitate pentru fiecare acționar care a solicitat vânzarea acțiunilor în conformitate cu art.207; 
f) dovada realizării plăților către acționarii îndreptățiți și în situația în care sumele plătite acționarilor sunt returnate intermediarului, dovada constituirii 

de către ofertant la o bancă autorizată de B.N.R. a contului deschis în favoarea acționarilor care nu au încasat contravaloarea acțiunilor; 
g) copia contractului încheiat între ofertant și banca autorizată de BNR. 

 

115. Lit. a), lit. b) și lit. f) de la art.46 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și vor avea următorul cuprins: 
Art. 46 Documente necesare în vederea înregistrării transferului de acțiuni ca urmare a retragerii de la tranzacționare a valorile mobiliare admise  
la tranzacționare pe o piață reglementată: 

a) copia Monitorului Oficial în care s-a publicat hotărârea Adunării Generale a Acționarilor emitentului de retragere de la tranzacționare a  
valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată; 

b) Certificat de Înscriere de Mențiuni eliberat de oficiul registrului comerțului, cu privire la menționarea în registrul comerțului a hotărârii Adunării 
Generale a Acționarilor Emitentului de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată; 

[…] 
f) lista cu acționarii care se retrag din societate, transmisă în format electronic și pe suport hârtie (semnată și ștampilată pe fiecare pagină) - 

Anexa VI.9. 
[…] 

 



116. Art.47 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 47 Documente necesare în vederea înregistrării transferului de acțiuni ca urmare a retragerii din societate a acționarilor unei societăți admise 
la tranzacționare sau unor emitenți de tip închis, care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la schimbarea obiectului 
principal de activitate, mutarea sediului social, fuziuni sau divizări, conform prevederilor legale aplicabile: 

a) copia Monitorului Oficial în care a fost publicată hotărârea Adunării Generale a Acționarilor emitentului referitoare la schimbarea obiectului 
principal de activitate, mutarea sediului social sau aprobarea executării divizării sau fuziunii; 

b) copia Monitorului Oficial în care a fost publicat proiectul de divizare sau de fuziune, după caz; 
c) actul adițional la actul constitutiv/statutul societății, dacă este cazul; 
d) copia Certificatului de Înregistrare de Mențiuni eliberat de registrul comerțului și rezoluția/hotărârea instanței, privind înregistrarea  

în registrul comerțului a schimbării obiectului principal de activitate, mutarea sediului social sau a fuziunii/divizării; 
e) raportul întocmit de un expert autorizat cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat acționarilor în cazul retragerii din societate; 
f) cererile de retragere din societate ale acționarilor; 
g) lista cu acționarii care se retrag din societate, transmisă în format electronic și pe suport hârtie (semnată și ștampilată pe fiecare pagină) - 

Anexa VI.9; 
h) copia actului de identitate pentru fiecare acționar care se retrage din societate; 
i) dovada realizării plăților către acționarii care au depus cereri de retragere din societate. 

 

117. Titlul Secțiunii 6 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Secțiunea 6 Transferul de acțiuni ca urmare a fuziunii, divizării sau lichidării de societăți care dețin instrumente financiare înregistrate în sistemul 
Depozitarului Central, inclusiv instrumente financiare emise de emitenții de tip închis, pentru care Depozitarul Central este desemnat depozitar  
al emitentului 
 

118. Art.49 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 49 Documente necesare în vederea operării transferului de acțiuni ca urmare a fuziunii de societăți care dețin instrumente financiare  
la emitenții pentru care Depozitarul Central este desemnat depozitar al emitentului: 

a) cerere de transfer a instrumentelor financiare din contul cedentului (societatea absorbită) în contul cesionarului (societatea absorbantă) - Anexa VI.8; 
b) copia Monitorului Oficial în care au fost publicate hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor societăților participante  

la fuziune, privind aprobarea executării fuziunii; 
c) copia Monitorului Oficial în care a fost publicat proiectul de fuziune sau copia proiectului de fuziune însoțită de declarația reprezentantului legal al 

societății absorbante privind conformitatea copiei prezentate cu proiectul făcut public pe propria pagina web și pe site-ul ORC, dacă este cazul; 
d) hotărârea pronunțată de instanța prin care s-a soluționat cererea de înregistrare a fuziunii și s-a dispus înregistrarea în registrul comerțului  

a mențiunilor de fuziune; 
e) certificatul de radiere eliberat de registrul comerțului pentru cedent (societatea absorbită); 
f) copia codului unic de înregistrare (CUI) pentru societatea absorbantă; 
g) protocolul de predare-primire active încheiat între societățile participante la fuziune, cu specificarea instrumentelor financiare care se transferă 

ca efect al fuziunii. 
 

119. Art.51 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 51 Documente necesare în vederea operării transferului de instrumente financiare ca urmare a divizării de societăți care dețin instrumente 
financiare la emitenții pentru care Depozitarul Central este desemnat depozitar al emitentului: 

a) cerere de transfer a instrumentelor financiare din contul cedentului (societate divizată) în contul cesionarului - Anexa VI.8.2; 
b) copia Monitorului Oficial în care a fost publicată hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor referitoare la aprobarea executării divizării; 
c) copia Monitorului Oficial în care a fost publicat proiectul de divizare sau copia proiectului de divizare însoțită de declarația reprezentantului legal al 

societății beneficiare privind conformitatea copiei prezentate cu proiectul făcut public pe propria pagina web și pe site-ul ORC, dacă este cazul; 
d) protocolul de predare-primire active încheiat între societatea divizată și societățile beneficiare, cu specificarea numărului de instrumente 

financiare care se transferă ca efect al divizării; 
e) hotărârea pronunțată de instanța prin care s-a soluționat cererea de înregistrare a divizării și s-a dispus înregistrarea în registrul comerțului  

a mențiunilor de divizare; 
f) copia codului unic de înregistrare (CUI) pentru societatea care dobândește instrumente financiare ca efect al divizării; 
g) copia codului unic de înregistrare (CUI)/certificatului de radiere, pentru societatea divizată. 

 

120. Art.53 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 53 Documente necesare în vederea operării transferului de instrumente financiare ca urmare a lichidării de societăți care dețin instrumente 
financiare la emitenții pentru care Depozitarul Central este desemnat depozitar al emitentului: 

a) cerere de transfer a instrumentelor financiare din contul cedentului (societatea lichidată) în contul cesionarului (dobânditor) - Anexa VI.8; 
b) copia Monitorului Oficial în care a fost publicată hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților referitoare la lichidarea societății; 
c) certificatul de radiere eliberat de registrul comerțului pentru societatea lichidată; 
d) raportul lichidatorului societății lichidate privind distribuirea instrumentelor financiare deținute de societatea lichidată, dacă este cazul; 
e) copia actului de identitate al persoanei/persoanelor care primesc instrumente financiare în urma lichidării. 

 

121. Titlul Secțiunii 7 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Secțiunea 7 Transferul de acțiuni ca urmare a constituirii/majorării capitalului social al societăților comerciale, altele decât cele ale căror valori 
mobiliare sunt tranzacționate pe piața de capital și decât societățile de servicii de investiții financiare și societățile de administrare a investițiilor,  
prin aport în natură reprezentând acțiuni emise de societăți admise la tranzacționare sau emitenți de tip închis, a căror evaluare se face conform 
prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată 
 

122. Art.55 din Capitolul 2 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 55 Documente necesare înregistrării transferului de acțiuni: 

a) cerere de transfer din contul titularului în contul societății comerciale care se constituie sau își majorează capitalul social; 
b) copia Monitorului Oficial în care a fost publicată hotărârea Adunării Asociaților sau a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  

de aprobare a majorării capitalului social (toate hotărârile referitoare la majorarea de capital) sau de constituire a societății comerciale; 
c) Certificatul de Înmatriculare în Registrul Comerțului a societății care se constituie sau Certificatul de Înscriere de Mențiuni eliberat de  

oficiul registrului comerțului și rezoluția ORC/Încheierea judecătorului delegat privind înscrierea în registru a noii societăți sau a noului capital social; 



d) lista cu asociații sau acționarii care au subscris, pe suport magnetic și hârtie, semnată și stampilată pe fiecare pagină, conform specificațiilor 
din Anexa VI.9). 

 

123. După art.79 din Capitolul 4 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se adaugă un articol nou, art.791, cu următorul cuprins: 
Art. 791 Regulile de mai sus privind modificarea datelor de identificare a titularilor de cont se aplică și în cazul deținătorilor de instrumente 
financiare emise de emitenți de tip închis. 
 

124. După art.81 din Capitolul 4 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se adaugă un articol nou, art.811, cu următorul cuprins: 
Art. 811 Regulile de mai sus privind modificarea codului numeric personal se aplică și în cazul deținătorilor de instrumente financiare emise  
de emitenți de tip închis. 
 

125. După art.97 din Capitolul 4 Titlul VI din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se adaugă un articol nou, art.971, cu următorul cuprins: 
Art. 971 Regulile de mai sus privind emiterea extrasului de cont și a listei de coduri confidențiale (dacă aceasta există), istoricului de cont și 
sumarului pozițiilor de cont se aplică și în cazul instrumentelor financiare emise de emitenți de tip închis în măsura în care acestea sunt compatibile 
cu regimul juridic aplicabil emitenților de tip închis. 
 

126. La alin.(1) al art.1 din Titlul VII din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se adaugă o literă nouă, lit. n), cu următorul cuprins: 
Art. 1 (1) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru au obligația sa plătească Depozitarului Central următoarele tipuri de tarife și 
comisioane, în cuantumul prevăzut în Lista privind tarifele și comisioanele practicate de Depozitarul Central: 
[…] 

n) tarif pentru administrarea contribuțiilor la Fondul de Garantare și a Marjelor. 
 

127. La alin.(1) al art.2 din Titlul VII din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se adaugă o literă nouă, lit. g), cu următorul cuprins: 
Art. 2 (1) Agenții custode au obligația să plătească Depozitarului Central următoarele tipuri de tarife și comisioane, în cuantumul prevăzut în  
Lista privind tarifele și comisioanele practicate de Depozitarul Central: 
[…] 

g) tarif pentru administrarea contribuțiilor la Fondul de Garantare și a Marjelor. 
 

128. Lit. d) a art.4 din Titlul VII din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 4 Participanții compensatori au obligația sa plătească Depozitarului Central următoarele tipuri de tarife și comisioane, în cuantumul prevăzut în 
Lista privind tarifele și comisioanele practicate de Depozitarul Central: 
[…] 

d) tarif/comision pentru revocarea ordinelor de transfer aferente, tranzacțiilor excluse din decontarea pe bază netă, care nu au putut fi decontate 
pe bază brută în conformitate cu prevederile prezentului Cod; 

[…] 
 

129. Alin.(1)-(2) ale art.14 din Titlul VIII din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și vor avea următorul cuprins: 
Art. 14 (1) Prevederile art.15 alin.1-7 din Titlul II se aplică în mod corespunzător. 
(2) În cazul în care agentul custode nu a recepționat confirmarea de decontare din partea unui client al cărui mandatar este și dacă tranzacția 
clientului respectiv nu se încadrează în situația prevăzută la alin.(5) din art.15 Titlul II, agentul custode poate transmite Depozitarului Central,  
prin mijlocul de comunicare notificat de Depozitarul Central, refuzul efectuării decontării unor tranzacții până cel târziu T+1 ora limită prevăzută  
în orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, conform Anexei II.7. 
Dacă agentul custode nu comunică, prin mijlocul de comunicare notificat de Depozitarul Central, până la T+1 ora limită prevăzută în orarul 
operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, refuzul confirmării decontării unor tranzacții conținute în Rapoartele de compensare și 
decontare, tranzacțiile se consideră a fi confirmate în vederea decontării. 
[…] 
 

130. Art.15 din Titlul VIII din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 15 (1) În cazul în care agentul custode refuză efectuarea decontării unei tranzacții, responsabilitatea decontării revine participantului  
la sistemul de tranzacționare care a efectuat tranzacția respectivă. 
(2) Participantul la sistemul de tranzacționare care a efectuat tranzacția în cauză are obligația, până cel târziu T+1 ora limită prevăzută în orarul 
operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, de a solicita sistemului de tranzacționare în care a fost încheiată tranzacția respectivă 
corectarea acesteia în conformitate cu reglementările sistemului de tranzacționare și de a notifica în acest sens Depozitarul Central. 
 

131. Alin.(1) al art.16 din Titlul VIII din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 16 (1) Dacă agentul custode refuză confirmarea decontării unei tranzacții în conformitate cu art.14 și participantul la sistemul de tranzacționare 
nu a solicitat efectuarea corecției până cel târziu T+1 ora limită prevăzută în orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice, 
Depozitarul Central va solicita entității care administrează sistemul de tranzacționare în care a fost încheiată tranzacția respectivă,  
conform prevederilor contractului încheiat între Depozitarul Central și aceasta, corectarea tranzacției neconfirmată de agentul custode  
prin înlocuirea acesteia cu o tranzacție în numele și pe contul propriu al participantului la sistemul de tranzacționare sau, după caz, pe contul 
notificat de participant pentru efectuarea corecției. 
După efectuarea corecției respective, sistemul de tranzacționare va transmite Depozitarului Central tranzacția corectată. 
[…] 
 

132. Art.5 din Capitolul 1 Titlul IX din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 5 (1) Constituie fapte ilicite la regimul juridic al Depozitarului Central, în condițiile art.3, următoarele fapte săvârșite de Participantul la sistemul 
de compensare-decontare și registru: 

a) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în: 
1. Titlul I art.101 alin.(2); 
2. Titlul I art.181; 
3. Titlul I art.18 alin.(1); 
4. Titlul I art.21; 
5. Titlul I art.24 alin.(1); 
6. Titlul I art.29; 



7. Titlul I art.30; 
8. Titlul I art.36 alin.(1) și (3); 
9. Titlul I art.42, alin.(3); 
10. Titlul II art.9; 
11. Titlul II art.38; 
12. Titlul II art.42 alin.(1) și (2); 
13. Titlul II art.51 alin.(1), (2) și (4); 
14. Titlul II art.58, art.59 alin.(3) și art.64 alin.(1); 
15. Titlul II art.68 alin.(3), art.70 alin.(7) și art.76 alin.(1); 
16. Titlul III art.2 alin.(6) și (7); 
17. Titlul IV art.1 alin.(3), (4), (5) și (6); 
18. Titlul IV art.2 alin.(1) și (2); 
19. Titlul IV art.3 alin.(2), (3), (4), (5), (7) și (8); 
20. Titlul IV art.7; 
21. Titlul IV art.12 alin.(4); 
22. Titlul IV art.13 alin.(1), (2) și (3); 
23. Titlul V art.22 alin.(8); 
24. Titlul V art.30. 

b) utilizarea marjelor și a Fondului de Garantare în situația în care respectivul Participant la sistemul de compensare-decontare și registru  
nu deține suficiente fonduri bănești pentru decontarea tranzacțiilor într-o anumită zi de decontare; 

c) faptele imputabile Participantului la sistemul de compensare-decontare și registru care au determinat amânarea sau revocarea ordinelor de 
transfer aferente unor tranzacții; 

d) faptele imputabile Participantului la sistemul de compensare-decontare și registru care au determinat eșuarea la decontare a tranzacțiilor de 
restituire a împrumutului direct; 

e) neplata tarifelor, comisioanelor și a sancțiunilor patrimoniale în termenele și condițiile prevăzute de prezentul Cod; 
f) efectuarea operațiunii de împrumut de instrumente financiare în situația prevăzută la art.15 alin.(2) pct.f) din Titlul IV Capitolul 2, „Împrumutul de 

instrumente financiare”, caz în care Depozitarul Central va notifica C.N.V.M. și va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile Secțiunii 3 din 
prezentul Titlu; 

g) transmiterea la Depozitarul Central de instrucțiuni de decontare pentru tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare cu instrumente 
financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților de fond admise la tranzacționare pentru prima dată pe sistemele administrate de Bursa de 
Valori București, în alt scop decât cel prevăzut la art.11 alin.(1) din Titlul III; 

h) transmiterea la Depozitarul Central de instrucțiuni de decontare pentru tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare cu instrumente 
financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților de fond admise la tranzacționare pentru prima dată pe sistemele administrate de Bursa de 
Valori București, fără respectarea condițiilor menționate la art.11 alin.(2) pct.a), c) și d) din Titlu III; 

i) neîndeplinirea obligației de livrare a instrumentelor financiare/fondurilor bănești în cazul tranzacțiilor încheiate în afara sistemelor de 
tranzacționare cu instrumente financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților de fond admise la tranzacționare pentru prima dată  
pe sistemele administrate de Bursa de Valori București, fapt care determină amânarea decontării uneia sau mai multor tranzacții 
corespondente încheiate la Bursa de Valori București. 

(2) Constituie fapte ilicite la regimul juridic al Depozitarului Central, în condițiile art.3, următoarele fapte săvârșite de agentul custode: 
a) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în: 

1. Titlul I art.101 alin.(2); 
2. Titlul I art.181; 
3. Titlul I art.18 alin.(1); 
4. Titlul I art.21; 
5. Titlul I art.24 alin.(1); 
6. Titlul I art.25; 
7. Titlul I art.29; 
8. Titlul I art.30; 
9. Titlul I art.36 alin.(1) și (3); 
10. Titlul I art.42 alin.(3); 
11. Titlul II art.9 alin.(9); 
12. Titlul II art.38; 
13. Titlul II art.42 alin.(2); 
14. Titlul II art.59 alin.(3); 
15. Titlul II art.68 alin.(3) și art.70 alin.(7); 
16. Titlul III art.2 alin.(6) și (7); 

b) neîndeplinirea obligației de disponibilizare a fondurilor bănești și a instrumentelor financiare la data decontării pentru tranzacțiile a căror 
decontare a fost confirmată de către agentul custode; 

c) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art.42 alin.(1), art.64 alin.(1) și art.76 alin.(1) de către agentul custode care deține și calitatea de 
participant la sistemul de tranzacționare; 

d) efectuarea operațiunii de împrumut de instrumente financiare în situația prevăzută la art.15 alin.(2) pct.f) din Titlul IV Capitolul 2 „Împrumutul de 
instrumente financiare”, caz în care Depozitarul Central va notifica C.N.V.M. și va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile Secțiunii 3 din 
prezentul Titlu; 

e) transmiterea la Depozitarul Central de instrucțiuni de decontare pentru tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare cu instrumente 
financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților de fond tranzacționate exclusiv pe piețele administrate de Bursa de Valori București,  
în alt scop decât cel prevăzut la art.11 alin.(1) din Titlul III; 

f) transmiterea la Depozitarul Central de instrucțiuni de decontare pentru tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare cu instrumente 
financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților de fond tranzacționate exclusiv pe piețele administrate de Bursa de Valori București,  
fără respectarea condițiilor menționate la art.11 alin.(2) pct.a), c) și d) din Titlu III; 

g) neîndeplinirea obligației de livrare a instrumentelor financiare/fondurilor bănești în cazul tranzacțiilor încheiate în afara sistemelor de 



tranzacționare cu instrumente financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților de fond tranzacționate exclusiv pe piețele administrate de 
Bursa de Valori București, fapt care determina amânarea decontării uneia sau mai multor tranzacții corespondente încheiate la Bursa de Valori 
București. 

(3) Constituie fapte ilicite la regimul juridic al Depozitarului Central, în condițiile art.3, următoarele fapte săvârșite de participantul compensator: 
a) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în: 

1. Titlul I art.47; 
2. Titlul II art.10 alin.(3) și (4); 
3. Titlul II art.23 alin.(8); 
4. Titlul II art.149 alin.(1); 

b) faptele imputabile acestuia care au determinat revocarea ordinelor de transfer a unor tranzacții înregistrate în sistemul Depozitarului Central; 
c) neplata tarifelor, comisioanelor și a sancțiunilor patrimoniale în termenele și condițiile prevăzute de prezentul Cod; 
d) transmiterea la Depozitarul Central de instrucțiuni de decontare pentru tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare cu instrumente 

financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților de fond admise la tranzacționare pentru prima dată pe sistemele administrate de Bursa de 
Valori București, în alt scop decât cel prevăzut la art.11 alin.(1) din Titlul III; 

e) transmiterea la Depozitarul Central de instrucțiuni de decontare pentru tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare cu instrumente 
financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților de fond admise la tranzacționare pentru prima dată pe sistemele administrate de Bursa de 
Valori București, fără respectarea condițiilor menționate la art.11 alin.(2) pct.a), c) și d) din Titlul III; 

f) neîndeplinirea obligației de livrare a instrumentelor financiare/fondurilor bănești în cazul tranzacțiilor încheiate în afara sistemelor de 
tranzacționare cu instrumente financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților de fond admise la tranzacționare pentru prima dată pe 
sistemele administrate de Bursa de Valori București, fapt care determină amânarea decontării uneia sau mai multor tranzacții corespondente 
încheiate la Bursa de Valori București. 

(4) Constituie fapte ilicite la regimul juridic al Depozitarului Central, în condițiile art.3, faptele săvârșite de agentul participant la sistemul de 
compensare-decontare și registru în sistemul Depozitarului Central prin care acesta accesează sistemul Depozitarului Central în alte condiții decât 
cele prevăzute de prezentul Cod. 
 

133. Lit. f) și lit. j) ale art.14 din Capitolul 1 Titlul IX din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și vor avea următorul cuprins: 
Art. 14 În cazul neîndeplinirii de către Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru a reglementărilor prezentului Cod, acesta  
va suporta penalități în cuantumul stabilit în Lista de tarife și comisioane practicate de Depozitarul Central, în următoarele situații: 

[…] 
f) în situația în care Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru care a efectuat tranzacția cu decontare pe bază netă și/sau 

care are obligația decontării acesteia, a efectuat o faptă ilicită la regimul juridic al Depozitarului Central care provoacă revocarea ordinelor de 
transfer aferente unor tranzacții înregistrate în sistemul Depozitarului Central; penalitățile vor fi plătite în ziua lucrătoare imediat următoare 
efectuării operațiunilor de revocare a ordinelor de transfer aferente tranzacției în cauză; 

[…] 
j) în situația în care Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru care a efectuat tranzacția cu decontare pe bază brută și/sau 

care are obligația decontării acesteia a efectuat o faptă ilicită la regimul juridic al Depozitarului Central care provoacă revocarea ordinelor de 
transfer aferente unor tranzacții înregistrate în sistemul Depozitarului Central; penalitățile vor fi plătite în ziua lucrătoare imediat următoare 
efectuării operațiunilor de revocare a ordinelor de transfer aferente tranzacției în cauză. 

[…] 
 

134. Art.15 din Capitolul 1 Titlul IX din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 15 În cazul nerespectării de către participantul compensator a reglementărilor prezentului Cod, acesta va suporta penalități în cuantumul 
stabilit în Lista de tarife și comisioane practicate de Depozitarul Central, în următoarele situații: 

a) în situația neconstituirii garanțiilor până la momentul limită precizat în orarul operațiunilor corespunzător fiecărui ciclu de decontare.  
Penalitățile vor fi plătite în ziua lucrătoare imediat următoare zilei de decontare respective; 

b) în situația nesuplimentarii garanțiilor până la momentul limită precizat în orarul operațiunilor corespunzător fiecărui ciclu de decontare). 
Penalitățile vor fi plătite în ziua lucrătoare imediat următoare zilei de decontare respective; 

c) în situația în care, în conformitate cu Titlul II Capitolul I Sectiunea 2, § 2 „Reguli de aplicare a schemei de garantare”, tranzacțiile excluse din 
decontarea pe bază netă și introduse în sistemul ReGIS pentru a fi decontate pe bază brută, nu se decontează pe bază brută în ziua lucrătoare 
următoare zilei decontării inițiale. Penalitățile vor fi plătite în termen de două zile lucrătoare de la data inițială a decontării; 

d) participanții compensatori care prin neconstituirea garanțiilor în conformitate cu prevederile prezentului Cod au determinat excluderea de 
obligații de plată din calculul pozițiilor nete și transmiterea de instrucțiuni de decontare pe bază brută în sistemul ReGIS, vor plăti  
Depozitarului Central echivalentul comisionului datorat de Depozitarul Central către BNR pentru aceste operațiuni. Comisionul va fi plătit 
Depozitarului Central în ziua lucrătoare imediat următoare; 

e) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la Titlul II art.149 alin.(1) de către participantul compensator. Respectivul participant compensator va plăti 
suplimentar Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru afectați o compensație reprezentând 1% din valoarea tranzacțiilor 
aferente acestora pentru care au fost revocate ordinele de transfer prin aplicarea rezoluțiunii de plin drept (atât pentru partea de vânzare cât și 
pentru cea de cumpărare), în scopul despăgubirii clienților. Penalitățile vor fi plătite în ziua lucrătoare imediat următoare revocării ordinelor de 
transfer aferente tranzacțiilor; 

f) în caz de neexecutare, executare cu întârziere sau executare necorespunzătoare a obligației de plată a tarifelor, comisioanelor sau penalităților, 
participantul compensator va achita Depozitarului Central penalități pentru fiecare zi de întârziere. 

 

135. Art.16 din Capitolul 1 Titlul IX din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 16 (1) În situația în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru sau un agent custode a efectuat o faptă ilicită  
la regimul juridic al Depozitarului Central care determină amânarea decontării unor tranzacții, acesta este obligat să plătească celorlalți Participanți 
la sistemul de compensare-decontare și registru și agenți custode contrapărți în tranzacțiile amânate, pentru fiecare zi de amânare a decontării,  
o compensație reprezentând costul de înlocuire, la care se adaugă o penalitate în cuantum de 1% din valoarea la care au fost încheiate tranzacțiile 
amânate, în scopul despăgubirii clienților. Penalitățile vor fi plătite în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care are loc amânarea decontării 
tranzacțiilor. 
(2) În situația în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru sau un agent custode a efectuat o faptă ilicită la regimul juridic 
al Depozitarului Central care determină revocarea ordinelor de transfer aferente unor tranzacții, acesta este obligat să plătească celorlalți 



Participanți la sistemul de compensare-decontare și registru și agenți custode contrapărți în tranzacțiile respective, suplimentar față de penalitățile 
aplicate pentru perioada în care tranzacțiile au fost amânate, o compensație reprezentând 5% din valoarea la care au fost încheiate tranzacțiile,  
în scopul despăgubirii clienților. Penalitățile vor fi plătite în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a avut loc revocarea ordinelor de transfer. 
(3) Depozitarul Central va comunica Participantului la sistemul de compensare-decontare și registru sau agentului custode responsabil pentru 
amânarea decontării sau după caz, pentru revocarea ordinelor de transfer, lista Participanților afectați, precum și cuantumul penalităților și 
compensațiilor de plată menționate la alin.(1) și alin.(2). 
(4) În cazul în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru sau un agent custode aduc la cunoștința Depozitarului Central, 
în scris, ca Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru sau agentul custode care a determinat amânarea decontării unor 
tranzacții sau după caz revocarea ordinelor de transfer a unor tranzacții nu a plătit la timp compensațiile și penalitățile prevăzute la alin.(1) și (2)  
iar acesta nu poate demonstra contrariul, Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru sau după caz agentul custode în cauză  
va plăti o penalizare suplimentară de 1% din valoarea la care au fost încheiate tranzacțiile, pentru fiecare zi de întârziere. 
(5) În situația în care un participant compensator a efectuat o faptă ilicită la regimul juridic al Depozitarului Central care determină amânarea 
decontării unor tranzacții, acesta este obligat să plătească tuturor participanților la sistemul de compensare-decontare și registru și agenților 
custode afectați, pentru fiecare zi în care are loc amânarea decontării, costul de înlocuire la care se adaugă o penalitate în cuantum de 1% din 
valoarea la care au fost încheiate tranzacțiile în cauză, în scopul despăgubirii clienților. Penalitățile vor fi plătite în ziua lucrătoare imediat următoare 
zilei în care are loc amânarea decontării tranzacțiilor. 
(6) În cazul în care un participant compensator a efectuat o faptă ilicita la regimul juridic al Depozitarului Central care determină revocarea ordinelor 
de transfer a unor tranzacții, participantul compensator este obligat sa plătească tuturor Participanților la sistemul de compensare-decontare și 
registru și agenților custode afectați, suplimentar față de penalitățile aplicate pentru perioada în care tranzacțiile au fost amânate, o compensație 
reprezentând 5% din valoarea la care au fost încheiate tranzacțiile aferente fiecărui Participant afectat, în scopul despăgubirii clienților. 
Respectivele compensații vor fi plătite în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a avut loc revocarea ordinelor de transfer. 
(7) Depozitarul Central va comunica participantului compensator responsabil pentru amânarea decontării sau revocarea ordinelor de transfer,  
lista Participanților afectați, precum și cuantumul penalităților și compensațiilor de plată menționate la alin.(5) și (6). 
(8) În cazul în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru sau un agent custode aduce la cunoștința Depozitarului Central, 
în scris, ca participantul compensator care a determinat amânarea decontării unor tranzacții sau, după caz, revocarea ordinelor de transfer a unor 
tranzacții nu a plătit la timp penalitățile și compensările prevăzute la alin.(5) și (6), iar acesta nu poate demonstra contrariul, participantul 
compensator în cauză va plăti respectivului Participant la sistemul de compensare-decontare și registru/agent custode o penalizare suplimentară 
de 1% din valoarea la care au fost încheiate tranzacțiile pentru fiecare zi de întârziere. 
 

136. Art.42 din Capitolul 1 Titlul IX din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 42 (1) Departamentul de specialitate al Depozitarului Central comunică persoanei sancționate un exemplar al deciziei de sancționare,  
în cel mult 2 zile lucrătoare de la semnarea sa de către Directorul general al Depozitarului Central. 
(2) Depozitarul Central va comunica C.N.V.M. și BNR deciziile de sancționare a Participantului la sistemul de compensare-decontare/agentului 
participant la sistemul de compensare-decontare și registru și a participantului compensator care a săvârșit fapte ilicite la regimul juridic  
al Depozitarului Central, în cel mult 2 zile lucrătoare de la emiterea acestora. 
(3) Depozitarul Central va informa C.N.V.M. și BNR cu privire la amânarea decontării sau revocarea ordinelor de transfer a unor tranzacții prin 
aplicarea rezoluțiunii de plin drept, cel târziu în următoarea zi lucrătoare. 
 

137. Art.6 din Titlul X din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se elimină. 
 

138. Art.7 din Titlul X din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se renumerotează, devenind art.6 și se modifică având următorul cuprins: 
Art. 6 (1) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru existenți la data aprobării Codului Depozitarului Central care nu îndeplinesc 
cerințele aferente utilizării sistemului de conturi globale și/sau de efectuare a operațiunilor de împrumut de instrumente financiare și de constituire  
a garanțiilor asociate acestora și care intenționează să utilizeze sistemul de conturi globale și/sau să efectueze operațiuni de împrumut de 
instrumente financiare și de constituire a garanțiilor aferente acestora trebuie să îndeplinească obligațiile prevăzute la art.71 și art.81 din Titlul I  
al prezentului Cod. 
(2) Depozitarul Central va acorda dreptul de utilizare a sistemului de conturi globale și/sau dreptul de a efectua operațiuni de împrumut de 
instrumente financiare și de constituire a garanțiilor aferente acestora, intermediarilor care întrunesc cerințele prevăzute la art.71 și art.81. 
 

139. După art.6 din Titlul X din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se introduce un articol nou, art.7, cu următorul cuprins: 
Art. 7 Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru care intenționează sa utilizeze sistemul de conturi globale și/sau sa efectueze 
operațiuni de împrumut de instrumente financiare și de constituire a garanțiilor aferente acestora vor comunica în scris data de la care doresc  
să utilizeze aceste mecanisme. 
 

140. Art.9 din Titlul X din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 9 Depozitarul Central poate emite precizări tehnice referitoare la orarul și operațiunile de compensare-decontare și registru reglementate de 
prezentul Cod. 
 

141. După art.9 din Titlul X din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se introduce un articol nou, art.10, cu următorul cuprins: 
Art. 10 Depozitarul central va informa cu celeritate C.N.V.M. și BNR cu privire la orarul operațiunilor comunicat participanților prin precizări tehnice. 
 

142. După art.10 din Titlul X din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se introduce un articol nou, art.11, cu următorul cuprins: 
Art. 11 Depozitarul Central poate solicita orice alte documente sau informații pe care le consideră necesare în scopul înregistrării operațiunilor de 
compensare-decontare și registru, reglementate de prezentul Cod. 
 

143. După Anexa II.13 la Codul S.C. Depozitarul Central S.A., se introduce o anexă nouă, Anexa II.14, cu următorul cuprins: 
 

ANEXA II.14 
FORMULAR 

PENTRU  RAPORTAREA  TRANZACȚIEI  DE  CUMPĂRARE/VÂNZARE SPECIALĂ   
(BUY-IN/SELL AUT  SPECIALĂ) 

 
Prin prezenta solicităm Depozitarului Central apelarea la procedura de cumpărare specială (buy-in specială)  / 

   vânzare specială (sell-out specială)  



în numele ______________________________________________________________________ 
(denumire agent custode) 

 
Denumirea instrumentului financiar: _________________________________________________ 
Simbolul instrumentului financiar: ___________________________________________________ 
Cantitatea de instrumente financiare obiect al tranzacției: _____________________________ 
Prețul negociat: ____________________________________________________________ 
Data tranzacționării: _________________________________________________________ 
Data decontării: ____________________________________________________________ 
Valoarea totală a tranzacției: __________________________________________________ 
 
Detalii cumpărător: 
Nume asociat contului: ______________________________________________________ 
Nr. cont cumpărător: __________________________________________________________ 
Referința interna*: ____________________________________________________________ 
 
Ordinul de cumpărare primit de Participant**: ______________________________________ 
Nr. înregistrare/data: __________________________________________________________ 
Data, ora și minutul primirii ordinului: ____________________________________________ 
 
Semnătura autorizată din partea Participantului cumpărător: __________________________ 
Ștampila Participantului cumpărător 
 
Detalii vânzător: 
Nume asociat contului: ___________________________________________________________ 
Nr. cont vânzător:____________________________________________________________ 
Referința internă*: ____________________________________________________________ 
 
Ordinul de vânzare primit de Participant**: ________________________________________ 
Nr. înregistrare/data: __________________________________________________________ 
Data, ora și minutul primirii ordinului: _____________________________________________ 
 
Semnătura autorizată din partea Participantului vânzător: ____________________________ 
Ștampila Participantului vânzător 
-------------------------------------------------------------------------------- 
* utilizată numai în cazul conturilor globale și care poate fi folosită de un Participant pentru reflectarea corectă a tranzacției efectuate în cadrul BVB în sistemele proprii. 
** nu se aplică pentru agenții custode care nu dețin și calitatea de participant la sistemul de compensare-decontare și registru. 
 
URMĂTOARELE  RUBRICI  SE  VOR  COMPLETA  DE  CĂTRE  DEPOZITARUL  CENTRAL 
 
Depozitarul Central solicită BVB introducerea tranzacției de cumpărare specială (buy-in specială)  / 

  vânzare specială (sell-out specială)  
în sistemul BVB, conform detaliilor de mai sus: 
 
Semnătura autorizată din partea Depozitarului Central ________________________________ 
Ștampila Depozitarului Central  
Observații: ___________________________________________________________________ 
 
URMĂTOARELE  RUBRICI  SE  VOR  COMPLETA  DE  CĂTRE  BVB 
 
Semnătura autorizată din partea B.V.B.: ___________________________________________ 
Ștampila B.V.B.: _____________________________________________________________ 
Data efectuării tranzacției buy-in speciale/sell-out speciale: ___________________________ 
Observații: ____________________________________________________________________ 
 
 
144. Anexa IV.6 la Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 

ANEXA IV.6 
 

CERERE  DE  ACORDARE  A  ACCESULUI  PARTICIPANTULUI  LA  CONTUL  DESCHIS  DE  AGENTUL  CUSTODE,   
PENTRU  TRANZACȚIONAREA  INSTRUMENTELOR  FINANCIARE  PE  SISTEMUL  ARENA 

 
Agentul custode ________________________________________________________________ 
și 
Participantul ___________________________________________________________________ 
Rugăm a se acorda accesul participantului la următorul cont, pentru executarea de tranzacții: 
Număr cont: ___________________________________________________________________ 
Denumire cont: _________________________________________________________________ 
Număr de identificare cont: (NIN) _______________________________________________ 
 



Data solicitării acordării accesului participantului: ______________________________________ 
Contul propriu al participantului sau, după caz, contul notificat pentru efectuarea corecției 1 :___________________________________________ 
Semnătură client sau împuternicit al acestuia: _________________________________________ 
Semnătură și ștampilă persoană autorizată din partea Agentului custode: ___________________ 
Semnătură și ștampilă persoană autorizată din partea participantului: ______________________ 
Se confirmă accesul pentru contul: _________________________________________________ 
DA / NU  Observații: _____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

   (Depozitarul Central - semnătura și ștampila) 
 

 
145. Anexa II.7 la Codul S.C. Depozitarul Central S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

ANEXA II.7 
AGENT CUSTODE ______________________________________________________________ 
 
A. Vă informăm cu privire la:       amânarea confirmării decontării  refuzul decontării  confirmarea decontării 
 
tranzacțiilor cu decontare pe bază netă cu termen de decontare T+3 având următoarele detalii: 
 

Nr. 
crt. 

Cont 
Roclear 

Simbol instrument 
financiar 

Operațiune2 
(C / V) 

Cantitate Valoare 
Nr. 

tichete 
Data 

tranzacționării 
Data 

decontării 
Participant la sistemul 

de tranzacționare 
Tranzacție de 

tip turnaround3 
1.           
           

 

Momentul solicitării: 
T+1 (D-2) ora  
 

T+2 (D-1) ora  
 

T+3 (D) ora  
 
B. Vă informăm cu privire la: refuzul decontării  confirmarea decontării 
 
tranzacțiilor cu decontare pe bază netă cu termen de decontare T+2 având următoarele detalii: 
 

Nr. 
crt. 

Cont 
Roclear 

Simbol instrument 
financiar 

Operațiune4 
(C / V) 

Cantitate Valoare 
Nr. 

tichete 
Data 

tranzacționării 
Data 

decontării 
Participant la sistemul de 

tranzacționare 
1.          
          

 

Momentul solicitării: 
T+1 (D-1) ora  
 

T+2 (D) ora  
 
Numele persoanei autorizate: _________________________________________________ 
Semnătura: _______________________________________________________________ 
Ștampila 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

DECIZIA NR. 350 / 19.04.2013 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 

prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  

art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1190/20.12.2012, 
având în vedere Sentința nr.11/F/14.01.2013, publicată în BPI nr.2686/13.02.2013, prin care Tribunalul Alba a dispus începerea 

procedurii falimentului împotriva S.C. STRATUSMOB S.A. Blaj și a desemnat lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 
având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. STRATUSMOB S.A. Blaj este în faliment, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. STRATUSMOB S.A. Blaj, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața valorilor mobiliare necotate ce utilizează suportul electronic și de comunicare al BVB 
acțiunile emise de S.C. STRATUSMOB S.A. Blaj (CUI:1766643) începând cu data de 23.04.2013. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

                                                 
1 Contul va fi utilizat de către Depozitarul Central în cadrul procedurilor de cumpărare impusă, în condițiile prevăzute de Codul Depozitarului Central. 
2 Se va completa după caz C=cumpărare, V=vânzare. 
3 Se va completa după caz DA, exclusiv pentru tranzacțiile de vânzare care fac obiectul unei tranzacții de tip turnaround sau NU, în restul cazurilor. 
4 Se va completa după caz C=cumpărare, V=vânzare. 



 
DECIZIA NR. 351 / 19.04.2013 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1190/20.12.2012, 
având în vedere Sentința nr.11/F/14.01.2013, publicată în BPI nr.2686/13.02.2013, prin care Tribunalul Alba a dispus începerea 

procedurii falimentului împotriva S.C. STRATUSMOB S.A. Blaj și a desemnat lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 
având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. STRATUSMOB S.A. Blaj este în faliment, 
având în vedere Decizia nr.350/19.04.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

S.C. STRATUSMOB S.A. Blaj, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. STRATUSMOB S.A. Blaj, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. STRATUSMOB S.A. Blaj (CUI:1766643) începând cu  
data de 23.04.2013. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 352 / 19.04.2013 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8550/02.04.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului Indrecan Gheorghe, acordată de C.N.V.M. 
prin Decizia nr.3322/19.08.2004 poz. 3, în numele societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A - parter și corp B, jud. Cluj. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/120352, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare a domnului Indrecan Gheorghe. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 353 / 19.04.2013 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare și ale Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de BANCPOST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9873/12.04.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei Pacea Ileana-Andreea prin 
Decizia C.N.V.M. nr.190/26.02.2013, în numele BANCPOST S.A. cu sediul social situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr.6A, 
sector 2. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400543 reprezentând înscrierea doamnei Pacea Ileana-Andreea  
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat în numele BANCPOST S.A. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 
autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BANCPOST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 



 
DECIZIA NR. 354 / 19.04.2013 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, 
în baza art.4 alin.(1), art.9 alin.(7) și art.12 din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 

și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, 
în conformitate cu art.27 alin.(1) lit. d) și alin.(2) și art.29 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și 

funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
în baza art.3 din Dispunerea de măsuri nr.19/11.10.2012, 
având în vedere solicitarea S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7875/27.03.2013, 

completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9524/10.04.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Vanguard Asset Management S.A., ca urmare a modificării 
componenței conducerii, prin înlocuirea domnului Florian Ladislau CSORBA cu doamna Matilda MORARU, în conformitate cu 
hotărârea Consiliului de administrație nr.1/25.03.2013. 
Art. 2. Componența conducerii S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. autorizată la data prezentei, este următoarea: 

1. DĂRĂBUȚ Dragoș-Ovidiu; 
2. MORARU Matilda. 

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și 
funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. și va fi publicată în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 355 / 19.04.2013 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.2 alin.(1) pct.1ˆ1 și art.4 alin.(1ˆ1) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.8630/03.04.2013, completată prin adresa nr.10443/17.04.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat a domnului Dascălu Sergiu-Marius, acordată de C.N.V.M. prin  
Decizia nr.642/02.04.2008 poz. 1, în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. cu sediul social situat în 
Cluj-Napoca, str. Moților nr.119, județul Cluj. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/220817 care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de 
agent delegat a domnului Dascălu Sergiu-Marius. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. 
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 356 / 19.04.2013 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare și ale Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. prin adresa 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9272/09.04.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei Marga Mirela-Daniela prin 
Decizia C.N.V.M. nr.310/04.03.2010, în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. cu sediul social situat 



în Cluj-Napoca, str. Moților nr.119, județul Cluj. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400461 reprezentând înscrierea doamnei Marga Mirela-Daniela în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 
autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. 
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 357 / 19.04.2013 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.67 alin.(1), art.68 alin.(2), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.9271/09.04.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Nae Șerban Cătălin, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al Societății de 
Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr.119, județul Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Nae Șerban Cătălin în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400546 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației 
acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă 
dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. 
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 37 / 16.04.2013 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 
aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în conformitate cu prevederile art.2861 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu  

art.2 alin.(1) pct.22 lit. a), pct.23 din aceeași lege, acționarii ERSTE GROUP BANK AG, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-
OPPORTUNITY COOPERATIEF U.A., ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., 
FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR administrat de BCR PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE S.A., FDI BCR DINAMIC administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., FDI BCR EXPERT 
administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS administrat de  
BCR PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. sunt prezumați că acționează în mod 
concertat în ceea ce privește emitentul SIF OLTENIA S.A., deținând 8,7802% din capitalul social al SIF OLTENIA la data de referință 
22.03.2013 a AGOA acestei societăți convocată pentru 19/20.04.2013, în considerarea următoarelor aspecte: 

- potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2012 al Erste Group publicat pe website-ul www.erstegroup.com 
rezultă că BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY COOPERATIEF U.A., ROMANIAN EQUITY PARTNERS 
COOPERATIEF U.A., BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR administrat de 
BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., FDI BCR DINAMIC administrat de 
SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., FDI BCR EXPERT administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și 
FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS administrat de BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. sunt deținute, direct sau indirect, în procent de 100% sau procent majoritar de către 
ERSTE GROUP BANK AG; 

- BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ este deținută în proporție de 93,5708% de EGB CEPS HOLDING GMBH, societate deținută  
în proporție de 100% de ERSTE GROUP BANK AG; 

- FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS sunt administrate de  
BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. care este deținută în proporție de 
99% de S.C. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.; 

- FDI BCR DINAMIC și FDI BCR EXPERT sunt administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. al cărei acționar 



majoritar este ERSTE ASSET MANAGEMENT GmbH (99,99996% - potrivit informațiilor furnizate de ORC); 
- potrivit informațiilor furnizate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., printre cei mai importanți deținători de unități de fond ai 

FDI BCR DINAMIC sunt BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ - BCR FORTE cu 53,34% și S.C. FINANCIARA S.A. cu 13,04%; 
- potrivit informațiilor furnizate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. printre cei mai importanți deținători de unități de fond ai 

FDI BCR EXPERT sunt BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ - BCR FORTISSIMO cu 29,91% și BCR EUROPA AVANSAT cu 4,44%; 
- structura acționariatului BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ, principalul investitor al FDI BCR DINAMIC FDI BCR EXPERT, este formată 

din VIENNA INSURANCE GROUP AG WIVERSICHERUNG GRUPPE cu 92,3621% și B.C.R. cu 5,4072%; 
- conform Raportului Anual aferent anului 2012 al ERSTE GROUP „Erste Group Bank AG and Vienna Insurance Group AG Wiener 

Versicherung Gruppe (‘VIG’) are parties to a General Distribution Agreement concerning the framework of the cooperation of 
Erste Group and VIG în Austria and CEE with respect to bank and insurance products”; „Erste Group Bank AG and VIG are 
furthermore parties to an Asset Management Agreement, pursuant to which Erste Group undertakes to manage certain parts of 
VIG’s and its group companies’ securities assets.” 

În temeiul prevederilor art.2861 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise 
în aplicarea acestuia, ale art.4 alin.(3) și alin.(4) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art.2861 din 
Legea nr.297/2004, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 16.04.2013, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de faptul că grupul de acționari format din ERSTE GROUP BANK AG, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-
OPPORTUNITY COOPERATIEF U.A., ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., 
FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR administrat de BCR PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE S.A., FDI BCR DINAMIC administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., FDI BCR EXPERT 
administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS administrat de  
BCR PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. acționează în mod concertat, intrând 
sub incidența prevederilor art.2861 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art.2 alin.(1) 
pct.22 lit. a) și pct.23 din aceeași lege și având obligațiile prevăzute de dispozițiile art.2861 din Legea nr.297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data emiterii și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
AVIZ NR. 14 / 16.04.2013 

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în conformitate cu prevederile art.206 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, și ale art.74 alin.(1³) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul C.N.V.M. 
nr.31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării  
unor prevederi ale directivelor europene, 

având în vedere documentele depuse de SSIF ROMBELL SECURITIES S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M.  
cu nr.8412/01.04.2013, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.04.2013,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se aprobă anunțul prin care Ancuta Stefan, Carciuvoianu Claudiu, Osiac Stefan, Petrescu Gheorghe și Prodanel Cristian își 
exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. COMARGROS S.A. (CUI:129308). 
Art. 2. Prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor este de 40 lei/acțiune. 
Art. 3. Prezentul aviz se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 


