REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de regulament privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor
reale

Prezentul proiect de regulament este emis în aplicarea prevederilor art. 184 și art.185 din Legea
nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare. Astfel, conform art. 184, constituirea şi
executarea garanţiilor reale asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, se
realizează potrivit reglementărilor emise de A.S.F., cu respectarea prevederilor legale în vigoare,
iar prevederile art.185 alin. (5) din lege referitoare la publicitatea garanțiilor reale impun în sarcia
ASF emiterea de reglementări privind modalitatea de realizare a publicității.
Prin sintagma garanţie reală din cuprinsul art. 184-186 din Legea nr.126/2018 se înţelege garanţia
financiară fără transfer de proprietate, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004
privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau ipoteca mobiliară, ce poartă asupra
instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, înregistrate în sistemul depozitarului central
şi care se tranzacţionează într-un loc de tranzacţionare.
Proiectul de regulament stabilește modul de constituire, publicitate şi executare a garanţiilor reale.
Publicitatea garanției reale se realizează prin îndeplinirea formalităților de publicitate.
Până la data intrării în vigoare a proiectului de regulament, depozitarul central va emite
reglementări proprii pentru aplicarea prevederilor acestui regulament, inclusiv prin includerea unor
prevederi referitoare la persoanele fizice abilitate să efectueze înregistrări în registrul central de
publicitate.
La data intrării în vigoare a proiectului de regulament, se abrogă prevederile din Regulamentul
Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea
Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014
privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii
centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a
Regulamentului (UE) nr. 236/2012 referitoare la ipotecile mobiliare și garanţiile financiare fără
transfer de proprietate.
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