
 
 
 
 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 2/20.01.2010 
 
 
 
 
 
 

În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 
514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007, nr. 
71/03.10.2007 şi nr. 2/14.01.2010, 

 
având în vedere prevederile art. 154 şi ale art. 165 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de 

capital, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr. 13/30.10.2008,       
 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din 
data de  20.01.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 

 
  Art. 1 S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul Sibex S.A., S.C. Casa Română de 
Compensaţie S.A şi S.C. Casa de Compensare Bucureşti S.A. vor raporta C.N.V.M. apariţia 
oricărui incident în legătură cu activitatea de compensare şi decontare.  
 

Art. 2 Raportul prevăzut la art. 1 va conţine următoarele informaţii: volumul şi valoarea 
tranzacţiilor vizate; data efectuării tranzacţiilor respective şi data decontării acestora; simbolul 
instrumentelor financiare vizate; Participanţii sau membrii compensatori implicaţi; măsurile 
dispuse, după caz, de S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul Sibex S.A., S.C. Casa 
Română de Compensaţie S.A, respectiv S.C. Casa de Compensare Bucureşti S.A.; măsurile 
adoptate de Participanţii sau membrii compensatori implicaţi; orice alte date considerate 
relevante.  

 
Art. 3 Raportul prevăzut la art. 1 se va transmite, după caz, de către S.C. Depozitarul 

Central S.A., S.C. Depozitarul Sibex S.A., S.C. Casa Română de Compensaţie S.A sau S.C. Casa 
de Compensare Bucureşti S.A., până la sfârşitul zilei de decontare în care se constată că, la data 
decontării, unul sau mai mulţi Participanţi nu au suficiente disponibilităţi în contul de decontare 
pentru acoperirea obligaţiei de plată sau nu au suficiente instrumente financiare disponibile în 
cont, respectiv unul sau mai mulţi membri compensatori nu au suficiente disponibilităţi în 
conturile în marjă conform reglementărilor aplicabile în vigoare.  

 
Art. 4 În ultima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, fiecare din entităţile prevăzute la art. 1 va 

transmite, către C.N.V.M., un raport cu privire la situaţia activităţii de compensare şi decontare 
din săptămâna respectivă.  

 
 
 



 
 
 
 
Art. 5 Prezenta dispunere de măsuri se va comunica S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. 

Depozitarul Sibex S.A., S.C. Casa Română de Compensaţie S.A şi S.C. Casa de Compensare 
Bucureşti S.A., se publică pe web-site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro.) şi în Buletinul C.N.V.M. şi 
intră în vigoare de la data publicării în Buletinul C.N.V.M.  

 
Art. 6 La data intrării în vigoare a prezentei Dispuneri de măsuri se abrogă Dispunerea de 

măsuri a C.N.V.M. nr. 13/30.10.2008. 
 
Art. 7 Direcţia Generală Supraveghere, Secretariatul General şi Directorul General Executiv 

vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei dispuneri de masuri.  

 
 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 

 
 

 


