
 

 

 
 

Regulamentul nr. 2/2007  
de modificare a Regulamentului nr. 13/2005 

privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi 
contrapărţilor centrale, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
Articol unic - Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului 

central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 
 
1. După articolul 33 se introduce art. 331 cu următorul cuprins:  
,,Art. 331 (1) În cazul producerii unor modificări în modul de organizare şi funcţionare a 
depozitarului central, altele decât cele prevăzute la art. 32 alin. (1) şi (2), depozitarul central va 
notifica C.N.V.M. aceste modificări, în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, 
anexând copii ale documentelor justificative.  
(2) C.N.V.M. este în drept să solicite modificarea documentelor, menţionate la alin. (1), dacă 
acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau ale dispoziţiilor legale în vigoare.” 
 
2. La alin. (1) al art. 81 după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. e1), iar după litera g) se introduc 
cinci noi litere, respectiv lit. g1)- g5) cu următorul cuprins: 
,,e1) constituirii/majorării capitalului social al societăţilor comerciale, altele decât cele ale căror 
valori mobiliare sunt tranzacţionate pe piaţa de capital şi decât societăţile de servicii de investiţii 
financiare şi societăţile de administrare a investiţiilor, prin aport în natură reprezentând acţiuni 
emise de societăţi admise la tranzacţionare, a căror evaluare se face conform prevederilor Legii  
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; 
g1) achiziţionării de acţiuni de la Ministerul Finanţelor Publice sau de la alte entităţi abilitate legal, 
în cadrul procedurii executării creanţelor bugetare; 
g2) transferului către S.C. Fondul Proprietatea S.A. al acţiunilor emise de societăţile menţionate în 
anexa Titlului VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, admise la tranzacţionare pe 
piaţa de capital; 
g3) transferului acţiunilor emise de S.C. Fondul Proprietatea S.A., din contul Ministerului Finanţelor 
Publice în contul persoanelor îndreptăţite conform prevederilor legale; 
g4) transferurilor de acţiuni realizate între o societate-mamă şi filialele sale sau între filialele 
aceleiaşi societăţi-mamă, cu avizul C.N.V.M.; 
g5) cumpărării/vânzării de către ofertant a acţiunilor în condiţiile art.206 şi art.207 din Legea 
nr.297/2004;” 
 
3. Articolul 130 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
,,Art.130 Poate dobândi calitatea de acţionar al casei de compensare/contrapărţii centrale orice 
persoană juridică, română sau străină, care îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 17.” 
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