
 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
DECIZIA NR. 1059/21.10.2011 

 
 
 

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, 

nr. 2/14.01.2010 şi nr. 18/27.09.2011, 

în temeiul art. 1 alin. (3), art. 148 alin. (2) şi art. 149 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 

privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în aplicarea art. 29 lit. b) pct. v) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010 privind 

utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea 

instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de 

constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, 

având în vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea 

şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere adresele S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. înregistrate la C.N.V.M. 

cu nr. 6979/15.03.2011, nr. 18207/15.06.2011, nr. 19264/24.06.2011, nr. 19598/28.06.2011 şi 

nr. 25271/25.08.2011, 

având în vedere adresele S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. – S.C. Depozitarul 

Central S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr. 25401/26.08.2011 și nr. 26240/01.09.2011, 

 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul 

şedinţei din data de 19.10.2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea 

următorului act individual: 

 

D E C I Z I E 

      

Art. 1. Începând cu data de 14.11.2011, pentru acțiunile din componența indicelui 

BET dezvoltat de S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A., se aplică sistemul de conturi globale şi 



mecanismul fără prevalidare a instrumentelor financiare, cu respectarea prevederilor 

Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2010 şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005. 

 

Art. 2. 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 

 
 

 
 
 
 
 
 


