
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DECIZIA NR. 885/12.07.2010 
 

 
 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 şi 
nr. 2/14.01.2010, 

având în vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2010 privind utilizarea 
sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor 
financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a 
garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, 

în vederea asigurării unor condiţii echitabile şi sigure pentru investitori şi în vederea 
respectării principiilor prevăzute de Recomandarea CESR-ESCB nr. 12 pentru sisteme de 
decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare – “Protejarea instrumentelor financiare 
ale clienţilor”, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul 
şedinţei din data de 07.07.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea 
următorului act individual: 

 
 

D E C I Z I E 
 
 
Art. 1. (1) Intermediarii care utilizează sistemul de conturi globale la data intrării în vigoare a 
prezentei decizii, precum şi cei care intenţionează să utilizeze sistemul de conturi globale au 
obligaţia să elaboreze procedurile prevăzute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010. 
(2) Intermediarii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să întocmească proceduri în conformitate cu 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010 și să le transmită la C.N.V.M. în termen de 3 luni de la 
intrarea în vigoare a modificărilor reglementărilor proprii efectuate de depozitarii centrali, 
operatorii de piaţă şi, după caz, operatorii de sistem conform prevederilor art. 28 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010. 
 
Art. 2. Acordul depozitarului central, prevăzut la art. 6 alin. (7) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr. 5/2010, cu privire la întrunirea condiţiilor tehnice şi operaţionale aferente utilizării 
conturilor globale, precum şi obligaţia privind realizarea unui audit al sistemului informatic 
propriu în conformitate cu art. 6 alin. (8) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010 se aplică în 
cazul: 

a) intermediarilor care intenţionează să utilizeze sistemul de conturi globale pentru 
instrumentele financiare prevăzute la art. 29 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 
5/2010; 

b) intermediarilor care intenţionează să utilizeze sistemul de conturi globale pentru 
instrumentele financiare prevăzute la art. 29 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 
5/2010 şi nu au utilizat sistemul de conturi globale anterior intrării în vigoare a 
Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2010; 

c) intermediarilor care intenţionează să efectueze operaţiuni de împrumut de valori 
mobiliare şi operaţiuni de constituire a garanţiilor asociate acestora. 



 
 
Art. 3. Obligaţia de a participa la testele organizate potrivit art. 30 alin. (1) din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 5/2010, precum şi obligaţia de a realiza o autoevaluare cu privire la capacitatea 
proprie de a utiliza sistemul de conturi globale, de a efectua operaţiuni de împrumut de valori 
mobiliare, operaţiuni de constituire a garanţiilor asociate acestora şi tranzacţii de vânzare în 
lipsă se aplică în cazul: 

a) intermediarilor care intenţionează să utilizeze sistemul de conturi globale pentru 
instrumentele financiare prevăzute la art. 29 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 
5/2010; 

b) intermediarilor care intenţionează să utilizeze sistemul de conturi globale pentru 
instrumentele financiare prevăzute la art. 29 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 
5/2010 şi nu au utilizat sistemul de conturi globale anterior intrării în vigoare a 
Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2010; 

c) intermediarilor care intenţionează să efectueze operaţiuni de împrumut de valori 
mobiliare, operaţiuni de constituire a garanţiilor asociate acestora şi/sau tranzacţii de 
vânzare în lipsă. 

 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al 
C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 
 


