
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 5/23.02.2012 
 
 
 

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. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007,  
nr. 2/14.01.2010 şi nr. 18/27.09.2011, 
 
având în vedere dispoziţiile art. 152 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
în baza deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 22.02.2012, Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare dispune: 
 
 
 
Art. 1 (1) Depozitarul central poate externaliza exclusiv activitatea de decontare în cadrul 
proiectului TARGET2-Securities dezvoltat de Eurosistem. 
(2) Depozitarul central va solicita C.N.V.M., în prealabil, acordul de principiu în vederea 
externalizării prevăzute la alin. (1). 
(3) În situaţia externalizării activităţii de decontare în cadrul proiectului TARGET2-Securities 
dezvoltat de Eurosistem, depozitarul central rămâne pe deplin responsabil pentru aducerea la 
îndeplinire a tuturor obligaţiilor sale conform prevederilor 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 şi conform reglementărilor 
pieţei de capital incidente. 
(4) Externalizarea de către depozitarul central a activităţii de decontare în cadrul proiectului 
TARGET2-Securities dezvoltat de Eurosistem nu poate fi efectuată într-un mod care să 
prejudicieze capacitatea C.N.V.M. de a supraveghea respectarea de către depozitarul central a 
obligaţiilor sale prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea şi 
funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi în reglementările pieţei de capital incidente. 
(5) La solicitarea C.N.V.M., depozitarul central trebuie să pună la dispoziţia acesteia toate 
informaţiile necesare cu privire la desfăşurarea activităţilor externalizate, pentru a permite 
C.N.V.M. să supravegheze respectarea cerinţelor prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. nr. 
13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi 
contrapărţilor centrale, cu modificările şi completările ulterioare şi în reglementările pieţei de 
capital incidente. 
 
 
Art. 2 Prin externalizarea prevăzută la art. 1 se înţelege operaţiunea în urma căreia, în baza 
unui contract încheiat cu depozitarul central, un furnizor de servicii desfăşoară un proces, 
furnizează un serviciu sau efectuează o activitate care, dacă n-ar fi fost externalizat(ă) ar fi 
fost efectuat(ă) de depozitarul central. 



 
 
Art. 3 Depozitarul central are obligaţia de a-şi adapta reglementările proprii în situaţia 
externalizării activităţii de decontare în cadrul proiectului TARGET2-Securities dezvoltat de 
Eurosistem. 
 
 
Art. 4 Prezenta dispunere de măsuri 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 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


