
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 18/10.10.2012 
 
 
 
 

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. 71/03.10.2007, nr. 2/14.01.2010, nr. 
18/27.09.2011 şi 10/27.03.2012, 
 
având în vedere dispoziţiile art. 96, ale art. 97 şi ale art. 971 din 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, 
 
având în vedere prevederile Regulamentului 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
în baza deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 10.10.2012, Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare dispune: 
 
 
 
Art. 1 (1) Operațiunile de înregistrare şi radiere a sechestrului/popririi asupra unor valori 
mobiliare înregistrate în sistemul depozitarului central, pentru care depozitarul central este 
desemnat depozitar al emitentului, se realizează prin înscrierea și evidențierea distinctă a 
acestor valori mobiliare în conturi speciale deschise în numele deţinătorului valorilor 
mobiliare respective/debitorului, în sistemul depozitarului central, atât în cazul utilizării 
sistemului de conturi individuale, cât și în cazul utilizării sistemului de conturi globale, 
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit reglementărilor depozitarului central, în condițiile legii. 
(2) Măsurile menționate la alin. (1) îndeplinesc condiția de publicitate pentru opozabilitate din 
momentul înregistrării acestora la depozitarul central, în condițiile legii. 
(3) Radierea sechestrului/popririi asupra unor valori mobiliare înregistrate în sistemul 
depozitarului central se realizează de către depozitarul central potrivit regulilor acestuia, în 
condițiile legii. 
 
Art. 2 (1) La primirea de către depozitarul central de la organele/persoanele abilitate a unei 
cereri de instituire a sechestrului/popririi asupra unor valori mobiliare înregistrate în sistemul 
depozitarului central, depozitarul central are obligaţia de  a-i notifica de îndată pe participanţi, 
în conformitate cu reglementările proprii emise de către depozitarul central  în acest sens. 
(2) La primirea de la depozitarul central a notificării prevăzute la alin. (1), participanţii 
depozitarului central au obligaţia să îi confirme de îndată primirea şi de a nu mai efectua nicio 



altă operaţiune în legătură cu valorile mobiliare în cauză înafara transferului acestora conform 
alin. (3). 
(3) Participanţii depozitarului central au obligaţia să transfere de îndată, dar nu mai târziu de 
ziua recepționării notificării prevăzute la alin. (1), valorile mobiliare în cauză în conturi 
speciale deschise în numele deţinătorului valorilor mobiliare respective/debitorului în sistemul 
depozitarului central, în conformitate cu reglementările proprii emise de către depozitarul 
central în acest sens, în vederea înregistrării de către depozitarul central a sechestrului/popririi 
şi a blocării transferului acestora. 
(4) Depozitarul central nu percepe niciun tarif pentru transferul valorilor mobiliare de către 
participanţii depozitarului central conform alin. (3). 
(5) În  cazul în care valorile mobiliare în cauză sunt înregistrate în conturi individuale 
deschise în sistemul depozitarului central, depozitarul central are obligaţia să înregistreze de 
îndată sechestrul/poprirea în conturi speciale deschise în numele deţinătorului valorilor 
mobiliare respective/debitorului în sistemul depozitarului central şi de a bloca transferul 
acestora.  
(6) Ȋn cazul în care numărul valorilor mobiliare transferate de către participanţi conform 
alin.(3) depăşeşte cantitatea de valori mobiliare care constituie obiectul sechestrului/popririi, 
depozitarul central va transfera diferenţa în conturile deschise de participanţi în sistemul 
propriu, conform reglementărilor emise de depozitarul central în acest sens. 

Art. 3 Se suspendă aplicarea prevederilor art. 971 alin. (4) din 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. 
 
Art. 4 Nerespectarea prevederilor prezentei dispuneri de măsuri se sancţionează conform 
Titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Art. 5 Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul şi 
pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) şi se comunică S.C. Depozitarul Central S.A. şi S.C. 
Depozitarul Sibex S.A. 
 
 
 

p. PREŞEDINTE, 
 

Alexe GAVRILĂ 
(în baza Deciziei de delegare nr. 900/05.10.2012) 

 
 
 


