
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 27/20.12.2012 
 

 
 

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. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 şi nr. 
10/27.03.2012, 
 
având în vedere dispoziţiile art. 1, art. 148  alin. (1), art. 153 alin. (2), art. 159 alin. (2) şi alin. 
(3) şi art. 166 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
în baza deliberărilor din cadrul şedinţelor din 12.12.2012 şi 20.12.2012, Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare dispune: 
 
 
Art. 1 (1) Depozitarul central are obligaţia de a constitui un compartiment de control intern 
specializat pentru supravegherea respectării de către societate şi personalul acesteia a 
legislaţiei în vigoare incidente pieţei de capital şi a normelor interne, precum şi pentru 
minimizarea riscurilor de neîndeplinire a obligaţiilor societăţii. 
(2) Depozitarul central are obligaţia să stabilească, să implementeze şi să menţină politici şi 
proceduri adecvate menite să detecteze orice risc al societăţii de a nu îşi îndeplini obligaţiile 
conform prevederilor legislaţiei incidente, precum şi riscurile asociate, să pună în aplicare 
măsuri şi proceduri adecvate pentru minimizarea acestor riscuri şi să permită C.N.V.M. să-şi 
exercite operativ prerogativele.  
(3) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (2), depozitarul central va lua în 
considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii societăţii.  
(4) Depozitarul central trebuie să stabilească şi să menţină în mod permanent şi operativ 
funcţia de control intern, care se va desfăşura în mod independent şi care va implica 
următoarele responsabilităţi:  

a) să monitorizeze şi să evalueze în mod continuu eficacitatea şi modul adecvat de 
punere în aplicare a măsurilor şi procedurilor stabilite conform alin. (2), precum şi 
măsurile dispuse pentru remedierea oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor 
societăţii (deficienţe constatate în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor societăţii); 

b) să acorde consultanţă şi asistenţă persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul 
depozitarului central, responsabile cu desfăşurarea unei anumite activităţi pentru 
respectarea cerinţelor impuse conform prevederilor reglementărilor în vigoare. 

(5) Depozitarul central va avea cel puţin doi angajaţi în cadrul compartimentului de control 
intern.  
(6) Fiecare persoană încadrată în compartimentul de control intern, numită în continuare 
reprezentant al compartimentului de control intern, va fi supusă autorizării C.N.V.M. şi va fi 
înscrisă în Registrul C.N.V.M.  
(7) Pentru a permite reprezentantului compartimentului de control intern să-şi aducă la 
îndeplinire responsabilităţile în mod corect şi independent, depozitarul central trebuie să se 
asigure că următoarele condiţii sunt respectate:  



a) persoana numită în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern 
trebuie să aibă autoritatea, resursele şi experienţa necesară, precum şi acces la toate 
informaţiile relevante; 

b) persoana numită în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern 
poartă responsabilitatea pentru respectarea atribuţiilor aferente funcţiei de control 
intern şi pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementărilor în vigoare. 

c) persoanele numite în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern 
trebuie să nu fie implicate în desfăşurarea activităţilor pe care le monitorizează; 

d) metoda de stabilire a remuneraţiei persoanelor numite în funcţia de reprezentant al 
compartimentului de control intern trebuie să nu le compromită obiectivitatea şi 
trebuie să nu conducă la această posibilitate. 

(8) În îndeplinirea atribuţiilor sale, reprezentantul compartimentului de control intern va 
raporta direct consiliului de administraţie, informând imediat conducătorii şi auditorii interni 
ai depozitarului central.  
(9) Pentru a fi autorizată de C.N.V.M. în calitate de reprezentant al compartimentului de 
control intern al unui depozitar central, o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 
a) să fie angajată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi să fie 

angajată exclusiv  în cadrul acelui depozitar central; 
b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licenţă sau de 

diplomă şi experienţă de minimum 2 ani în piaţa de capital. În cazul în care experienţa în 
piaţa de capital este mai mare de 5 ani, persoana poate avea studii superioare şi de alt 
profil decât economic sau juridic; 

c) să fi participat la stagii de pregătire, să fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în 
vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M. și să 
fi solicitat C.N.V.M. eliberarea atestatului profesional, conform reglementărilor în 
vigoare; 

d) să nu fie administrator sau conducător al depozitarului central respectiv sau al altui 
depozitar central;  

e) să nu fie acţionar, administrator, angajat, agent pentru servicii de investiţii financiare, 
reprezentant al compartimentului de control intern, după caz, la un intermediar, la o 
societate de administrare a investiţiilor, la o casă de compensare/contraparte centrală sau 
la un operator de piaţă/sistem sau să nu fie angajat al unui emitent care are contract de 
servicii de registru cu depozitarul central respectiv  sau al unei societăţi comerciale care 
are o relaţie comercială cu depozitarul central respectiv; 

f) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, 
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte 
infracţiuni de natură economică; 

g) să nu fi fost sancţionată de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de C.S.S.P.P. cu interzicerea 
desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea.  

(10) În vederea autorizării reprezentantului compartimentului de control intern, depozitarul 
central va depune la C.N.V.M., pentru fiecare persoană, o cerere, însoţită de următoarele 
documente: 
a) curriculum vitae, cu specificarea pregătirii şi experienţei profesionale; 
b) copia actului de identitate; 
c) copiile legalizate ale actelor de studii; 
d) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie 

legalizată; 
e) certificat de cazier fiscal aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie 

legalizată; 
f) declaraţia pe propria răspundere a persoanei, în original, referitoare la îndeplinirea 



condiţiilor prevăzute la alin. (9); 
g) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obţinerea autorizaţiei şi pentru 

înscrierea în Registrul C.N.V.M.   
h) orice alte informații și documente pe care C.N.V.M. le  consideră necesare  pentru 

soluționarea cererii. 
(11) În situaţia în care depozitarul central va supune autorizării mai multe persoane cu 
atribuţii de control intern, cererea de autorizare va fi însoţită de descrierea detaliată a 
responsabilităţilor fiecărei persoane din cadrul compartimentului de control intern.  
(12) Retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern se poate face 
în următoarele situaţii: 
a) la cererea societăţii; 
b) ca sancţiune.  
(13) Depozitarul central are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei 
reprezentantului compartimentului de control intern cel târziu la data încetării sau schimbării 
raporturilor de muncă.  
(14) Retragerea la cerere a autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern va 
fi decisă de către C.N.V.M. în termen de 15 zile de la data depunerii cererii însoţită de 
explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documente justificative cu privire 
la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă şi de dovada achitării în contul 
C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei.  
(15) După retragerea, în condiţiile alin. (12) lit. a), a autorizaţiei reprezentantului 
compartimentului de control intern, emisă pe numele unui depozitar central, persoana 
respectivă va putea fi autorizată în aceeaşi calitate pe numele unui alt depozitar central nu mai 
devreme de 15 zile de la data retragerii autorizaţiei.  
(16) Reprezentantul compartimentului de control intern îşi va desfăşura activitatea în baza 
unor proceduri scrise de supraveghere şi control, elaborate în vederea asigurării respectării de 
către depozitarul central şi angajaţii săi a legislaţiei incidente pieţei de capital, precum şi a 
regulilor şi procedurilor interne ale societăţii. Procedurile se transmit C.N.V.M. spre 
informare, C.N.V.M. putând formula observaţii pe marginea acestora. 
(17) În aplicarea responsabilităţilor prevăzute la alin. (4), reprezentantul compartimentului de 
control intern are următoarele atribuţii: 
a) să monitorizeze şi să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente 

activităţii depozitarului central şi a procedurilor interne de către depozitarul central sau de 
către angajaţii acestuia, să ţină evidenţa neregulilor descoperite; 

b) să asigure informarea societăţii şi a angajaţilor acesteia cu privire la regimul juridic 
aplicabil pieţei de capital; 

c) să avizeze documentele transmise de depozitarul central către C.N.V.M. în vederea 
obţinerii autorizaţiilor/aprobărilor prevăzute de reglementările C.N.V.M., precum şi 
raportările transmise C.N.V.M.; 

d) să prevină şi să propună măsuri de remediere a oricărei situaţii de încălcare a legilor şi 
reglementărilor în vigoare, incidente pieţei de capital, sau a procedurilor interne ale 
societăţii de către organele de conducere ale depozitarului central sau de către angajaţii 
acestuia; 

e) să raporteze cu celeritate consiliului de administraţie, conducătorilor şi auditorilor interni 
situaţiile de încălcare a legislaţiei, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne.  

(18) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (17), reprezentantul compartimentului de 
control intern va ţine un registru în care va evidenţia investigaţiile efectuate, durata acestor 
investigaţii, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigaţiilor, propunerile înaintate 
în scris consiliului de administraţie/conducătorilor depozitarului central şi deciziile luate de 
persoanele abilitate să ia măsuri de soluţionare.  
(19) În situaţia în care reprezentantul compartimentului de control intern ia cunoştinţă în 



timpul activităţii de eventuale încălcări ale regimului juridic aplicabil pieţei de capital, 
inclusiv ale procedurilor interne ale societăţii, acesta are obligaţia să informeze consiliul de 
administraţie/conducătorii şi auditorii interni ai depozitarului central.  
(20) În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare, membrii consiliului de 
administraţie/conducătorii şi auditorii interni ai depozitarului central vor notifica cu maximă 
urgenţă C.N.V.M. şi altor entităţi din piaţa de capital implicate, situaţia constatată şi măsurile 
adoptate.  
(21) În situaţia în care membrii consiliului de administraţie/conducătorii nu iau măsurile care 
se impun în termen de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la alin. (20), 
reprezentanţii compartimentului de control intern au obligaţia de a notifica de îndată 
C.N.V.M. abaterile constatate de la prevederile legislaţiei în vigoare. 
(22) La sfârşitul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie a anului următor, compartimentul de 
control intern va transmite consiliului de administraţie al depozitarului central un raport 
cuprinzând analiza tuturor riscurilor identificate, activitatea desfăşurată, investigaţiile 
efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute şi programul/planul investigaţiilor propuse 
pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate şi planul de investigaţii aprobat de 
consiliul de administraţie vor fi transmise de acesta C.N.V.M. în fiecare an, până la data de 1 
martie.  
 
Art. 2 Prevederile art. 1 se aplică în mod corespunzător în cazul casei de 
compensare/contrapărţii centrale. 
 
Art. 3 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. au obligaţia de a constitui un 
compartiment de control intern conform art. 1, respectiv art. 2 din prezenta dispunere de 
măsuri, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri. 
 
Art. 4 Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul şi 
pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 

 

 

PREŞEDINTE, 

Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 


