
 1/11 

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

REGULAMENT  

privind regimul juridic al garanțiilor reale constituite  

asupra instrumentelor financiare 

 

- PROIECT- 

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), 
art. 6 alin. (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 151 alin. (4) și (5) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 
cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere dispozițiile art. 2390 și 2411 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată,  

având în vedere dispozițiile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 9/2004 privind unele 
contracte de garanție financiară, aprobată prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data 
de …………,  

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament. 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

Art. 1 - Prezentul regulament stabilește regimul juridic specific al garanțiilor reale constituite 
asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor, regulile operaționale de tratament 
al acestor garanții în cadrul operațiunilor de piață, precum și concursul între garanțiile reale și 
alte sarcini care grevează instrumentele financiare. 

 

Art. 2 - (1) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații: 

a) bunuri – instrumentele financiare relevante, portofoliile sau o combinație între acestea, 
afectate unei garanții reale sau unei sarcini; 

b) cont relevant – contul special de instrumente financiare deschis la depozitarul central, 
având ca scop exclusiv evidențierea instrumentelor financiare relevante sau a celor care 
alcătuiesc portofoliul, afectate de o garanție reală; 

c) garanție financiară – garanția reală constituită prin încheierea unui contract de garanție 
financiară fără transfer de proprietate, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind 
unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
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222/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „Ordonanța 
Guvernului nr. 9/2004”; 

d) garanție reală – ipoteca mobiliară sau garanția financiară constituită asupra unor 
instrumente financiare relevante sau asupra unui portofoliu; 

e) ipotecă mobiliară – garanția reală mobiliară fără deposedare constituită în temeiul art. 
2390 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 
denumită în continuare Codul civil ;  

f) instrument financiar relevant – un instrument financiar, fără a include un instrument 
financiar derivat, emis în formă dematerializată prin înscriere în cont și care se 
tranzacționează într-un loc de tranzacționare; 

g) portofoliu – o universalitate de fapt alcătuită din instrumente financiare relevante depuse 
de către titularul lor într-un anumit cont deschis la un intermediar și/sau din sume de bani; 

h) registru central de publicitate – sistemul de evidență constituit și administrat la nivelul 
fiecărui depozitar central, în care sunt înscrise mențiunile de publicitate pentru garanţiile 
reale asupra instrumentelor financiare sau asupra portofoliilor; accesul publicului pentru a 
vizualiza înscrierile mențiunilor de publicitate din cadrul registrului central de publicitate se 
realizează prin pagina de internet a depozitarului central; 

i) registre de evidență – sistemele proprii ale fiecărui intermediar sau depozitar central,  în 
care sunt evidențiate dețineri de instrumente financiare și operațiuni cu acestea; 

j) operator al registrului – persoana juridică care are dreptul de a înscrie mențiuni de 
publicitate pentru garanții reale în registrul central de publicitate, respectiv depozitarul central 
sau intermediarul care administrează contul relevant. 

(2) Termenii și expresiile care nu sunt definiți/definite în prezentul regulament au înțelesul din 
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
denumită în continuare Legea nr. 297/2004, Codul civil și Ordonanța Guvernului nr. 9/2004. 

(3) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător tuturor participanților la sistemul 
depozitarului central sau membrilor acestuia, aceștia urmând să aibă aceleași drepturi și 
obligații ca și intermediarii în privința garanțiilor reale reglementate de prezentul regulament. 

 

CAPITOLUL II 

Constituirea garanției reale 

 

Secțiunea 1 

Contractul de garanție 

 

Art. 3 - Constituirea garanției reale asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor 
se realizează prin încheierea valabilă a contractului de garanție reală. 

 

Art. 4  - (1) Contractul de garanție pentru ipoteci mobiliare se încheie în formă autentică sau 
sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității absolute, în conformitate cu prevederile 
Codului civil. 

(2) Contractul de garanție pentru garanții financiare se încheie în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004. 

(3) Contractele de garanție valabil încheiate sunt titluri executorii. 
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(4) Contractul de garanție poate fi stocat pe orice tip de suport durabil care să asigure 
prezentarea acestuia la orice moment pe perioada existenței garanției reale. După stingerea 
garanției reale, contractul va fi stocat conform prevederilor legale în vigoare. 

(5) Semnăturile pot fi aplicate pe același înscris sau pe înscrisuri distincte. Semnarea unui 
document în mediu electronic este supusă reglementărilor speciale privind semnătura 
electronică  în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, 
republicată. Contractul poate fi semnat și pe baza unui mandat acordat unui intermediar. 

(6) În cazul începerii executării garanției reale, intermediarul care execută tranzacțiile pentru 
valorificarea instrumentelor financiare relevante sau a portofoliului afectate garanției solicită 
creditorului urmăritor o copie certificată a contractului de garanție. 

(7) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate să solicite oricăreia dintre părți o copie 
certificată a contractului de garanție. 

 

Art. 5 - (1) Părțile contractului de garanție sunt constituitorul garanției și beneficiarul garanției. 
Constituitorul garanției poate fi altă persoană decât debitorul obligației garantate. Beneficiarul 
garanției poate fi creditorul obligației garantate sau un terț desemnat de către acesta pentru a 
acționa în calitate de agent al garanției. 

(2) Constituitorul garanției trebuie să dețină dreptul de proprietate asupra instrumentelor 
financiare relevante afectate garanției sau asupra portofoliului afectat garanției. 

 

Art. 6 - (1) Contractul de garanție trebuie să identifice părțile, să ofere o descriere clară, în 
sensul dispozițiilor art. 8 alin. (2) și/sau art. 9 alin. (3), a instrumentelor financiare relevante 
sau, după caz, o identificare a portofoliului afectat garanției și să menționeze cel puțin izvorul 
juridic al obligației garantate. 

(2) Contractul de garanție trebuie să includă un mecanism de evaluare la orice moment a 
valorii bunurilor afectate garanției. Acest mecanism trebuie să se bazeze pe date obiective, 
care nu țin de evaluarea părților. Părțile vor conveni anumiți parametri de ajustare a valorii de 
piață, cu indicarea exactă a modului de determinare a acestor parametri. 

(3) Contractul de garanție va include acordul constituitorului privind vânzarea bunurilor 
afectate garanției de către creditor, în cazul neîndeplinirii obligației garantate. 

(4) Părțile includ în contractul de garanție clauze referitoare la: 

a) numele entității la care este deschis contul relevant și în care este evidențiat dreptul de 
proprietate asupra instrumentelor financiare care fac obiectul garanției reale; 

b) modul de calculare a valorii obligației garantate;  

c) procedura de executare a garanției, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament; 

d) precizări referitoare la extinderea garanției reale asupra produselor bunului afectat 
garanției, în sensul dispozițiilor art. 2392 din Codul civil. 

(5) Lipsa oricăruia dintre elementele enumerate în acest articol atrage nulitatea absolută a 
contractului de garanție. 

 

Art. 7  - (1) Părțile pot include în contractul de garanție clauze referitoare la: 

a) posibilitatea creditorului garantat de a culege produsele bunului afectat garanției, în 
conformitate cu dispozițiile art. 2395 din Codul civil; 

b) posibilitatea beneficiarului garanției de a utiliza bunul afectat garanției, precum și limitele 
unei asemenea utilizări, în conformitate cu dispozițiile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 
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9/2004; 

c) precizări referitoare la exigibilitatea anticipată a creanței garantate, în conformitate cu 
dispozițiile art. 2396 din Codul civil; 

d) precizări referitoare la clauza de compensare cu exigibilitate imediată, în sensul 
dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2004; 

(2) Lipsa uneia dintre clauzele menționate la alin. (1) nu afectează valabilitatea contractului 
de garanție reală. Contractul de garanție reală se completează cu dispozițiile legale relevante 
care își au izvorul în prevederile Codului civil, ale Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 și ale 
Legii nr. 297/2004 și cu cele cuprinse în prezentul regulament. 

 

Secțiunea a 2-a 

Obiectul garanției reale 

 

Art. 8  - (1) Garanția reală poate privi unul sau mai multe instrumente financiare relevante. În 
acest caz, garanția va greva fiecare dintre aceste instrumente financiare. 

(2) Contractul de garanție trebuie să indice instrumentele financiare relevante afectate 
garanției cel puțin prin menționarea tipului de instrument financiar, a emitentului, a codului 
ISIN și a cantității la momentul constituirii garanției reale.  

 

Art. 9 - (1) Garanția reală poate privi unul sau mai multe portofolii. În acest caz, garanția va 
greva fiecare dintre aceste portofolii, ca universalități de fapt, iar nu fiecare instrument 
financiar individual și/sau sume de bani incluse în acele portofolii. 

(2) Contractul de garanție trebuie să indice portofoliul afectat garanției cel puțin prin 
menționarea titularului de portofoliu și a intermediarului la care este deschis contul de 
instrumente financiare care constituie portofoliul, precum și prin descrierea naturii şi a 
conţinutului portofoliului.  

(3) Pentru descrierea conținutului portofoliului, contractul de garanție trebuie să cuprindă 
descrierea fiecărui instrument financiar inclus în portofoliu, prin menționarea tipului de 
instrument financiar, a emitentului, a codului ISIN și a cantității respectivului instrument 
financiar la momentul constituirii garanției reale.  

 

Secțiunea a 3-a 

Reguli de funcționare 

 

Art. 10 - Constituirea garanției reale se realizează prin transferul instrumentelor financiare în 
conturile relevante în care sunt evidențiate instrumentele financiare asupra cărora sunt 
instituite sarcini din evidențele depozitarului central sau ale intermediarului, fără transferul 
proprietății asupra acestora. 

 

Art. 11 - (1) Garanția reală se menține asupra instrumentelor financiare relevante afectate 
garanției în cazul schimbării operatorului registrului, ca urmare a încheierii unui contract de 
intermediere cu un alt intermediar și a transferului portofoliului la noul intermediar. 

(2) Constituitorul garanției poate dispune liber de instrumentele financiare relevante afectate 
garanției, cu obligația de a nu afecta menținerea garanției asupra acestora și nici valoarea 
garanției.  
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(3) În cazul tranzacțiilor în marjă, părțile pot conveni ca anumite sau toate instrumentele 
financiare relevante afectate garanției să nu poată fi transferate decât cu acordul 
intermediarului care gestionează contul de marjă. 

 

Art. 12 - (1) În cazul garanției reale constituite pe un portofoliu, garanția reală se menține 
asupra portofoliului și în situațiile în care acesta este temporar lipsit de conținut. 

(2) În orice moment, garanția reală asupra portofoliului poartă numai asupra instrumentelor 
financiare din conturile relevante și/sau sumelor de bani care se află la acel moment în 
portofoliu.  

(3) Dispozițiile din Codul civil referitoare la ipoteca asupra universalităților de fapt se aplică în 
mod corespunzător.  

(4) În cazul tranzacțiilor în marjă, părțile pot conveni ca anumite sau toate instrumentele 
financiare relevante și/sau sumele de bani din cadrul portofoliului afectat garanției să nu 
poată fi transferate din portofoliul respectiv decât cu acordul intermediarului care gestionează 
contul de marjă. 

 

CAPITOLUL III 

Formalități de publicitate 

 

Secțiunea 1 

Realizarea publicității 

 

Art. 13 - (1) Publicitatea garanției reale se realizează prin îndeplinirea formalităților de 
publicitate reglementate de prezentul capitol. 

(2) Depozitarii centrali emit reglementări proprii privind modul de operare a mențiunilor în 
registrele centrale de publicitate, cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament. 

 

Art. 14 – (1) Publicitatea garanției reale se realizează prin înscrierea unei mențiuni în 
registrul central de publicitate. 

(2) Menționarea garanției reale în registrul central de publicitate se efectuează, după caz, de 
către depozitarul central sau intermediarul în sistemul căruia sunt evidențiate deținerile de 
instrumente financiare relevante, în baza cererii prevăzute la art. 15. 

(3) În cazul garanției reale constituite asupra unui portofoliu, mențiunea se înscrie de către 
intermediarul la care este deschis contul relevant. 

(4) Înscrierea garanției reale în registrul central de publicitate este precedată de menționarea 
sarcinilor asupra instrumentelor financiare în registrul de evidență al operatorului. 

 

Art. 15 - (1) Înscrierea mențiunii de garanție reală se efectuează de către operatorul 
registrului, pe baza unei cereri semnată de către constituitorul garanției, beneficiarul garanției 
sau de unul dintre reprezentanții acestora. 

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se completează în dublu exemplar. Un exemplar al cererii 
este înapoiat solicitantului de operatorul registrului, cu menționarea numărului și a 
momentului exact al înregistrării cererii la operator, precum și a numărului de identificare a 
înregistrării mențiunii de garanție reală în registrul central de publicitate și a momentului 
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exact al acestei înregistrări. 

(3) Cererea va cuprinde datele de identificare ale constituitorului garanției, ale debitorului 
obligaţiei garantate (în cazul în care acesta este diferit de constituitorul garanției) şi ale 
beneficiarului garanției, precum și descrierea bunurilor afectate garanției reale. Dispozițiile 
art. 8 alin. (2) și/sau ale art. 9 alin. (3) se aplică, în mod corespunzător, în ceea ce privește 
descrierea bunurilor afectate garanției reale. 

(4) Modelul cererii va fi stabilit prin reglementări proprii de către depozitarii centrali și va 
conține cel puțin informațiile menționate la alin. (3). 

(5) Pentru efectuarea înregistrării nu este necesară prezentarea contractului de garanție sau 
depunerea altor documente în afara cererii și, după caz, a dovezii calității de reprezentant.  

(6) Elementele esențiale ale mențiunilor de garanție reală prevăzute la alin. (7) sunt 
accesibile publicului prin consultarea registrului central de publicitate, disponibil pe  pagina 
de internet a depozitarului central.  

(7) Mențiunea de garanție reală va conține următoarele elemente esențiale: 

a) momentul exact al înregistrării, respectiv marca temporală; 

b) datele de identificare ale beneficiarului garanției; 

c) datele de identificare ale debitorului obligației garantate; 

d) datele de identificare ale constituitorului garanției; 

e) tipul garanției, respectiv ipotecă mobiliară sau garanție financiară; 

f) descrierea obiectului garanției, conform art. 8 alin. (2) și/sau art. 9 alin. (3); 

g) entitatea care administrează contul relevant. 

 

Art. 16 - (1) Operatorul registrului nu exercită un control de legalitate asupra datelor cuprinse 
în cerere și nici asupra valabilității contractului de garanție. Întreaga răspundere pentru 
corectitudinea informațiilor din cerere și pentru concordanța dintre datele cuprinse în cerere 
și cele cuprinse în contractul de garanție revine persoanei care solicită înscrierea garanției 
reale. 

(2) Operatorul registrului are obligația de a înregistra în registrul central de publicitate datele 
din cererea primită în forma indicată, imediat după primirea acesteia. Înregistrarea 
mențiunilor în registrul central de publicitate se face în ordinea cronologică a primirii cererii 
de către operator, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2). 

(3) Operatorul registrului nu are obligația de a verifica valabilitatea constituirii garanției, el 
răspunzând doar pentru conformitatea între datele înscrise în mențiunea de publicitate a 
garanției și cele existente în cererea primită. 

(4) Operatorul registrului poate refuza înscrierea mențiunii de publicitate a garanției reale 
doar în cazurile în care cererea nu cuprinde datele obligatorii prevăzute de art. 15 alin. (3). 

 

Secțiunea a 2-a 

Efectele publicității 

 

Art. 17 - (1) Prin îndeplinirea formalităților de publicitate, garanția reală devine opozabilă față 
de terți. 

(2) Din momentul înregistrării garanției în registrul central de publicitate, se consideră că 
orice altă persoană are cunoștință de existența garanției, proba contrară nefiind admisibilă. 
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(3) Orice creditor al constituitorului va trebui să respecte drepturile beneficiarului garanției, 
conform regulilor de prioritate. 

 

Art. 18 - (1) Realizarea formalităților de publicitate nu conferă valabilitate unei garanții reale 
stinse sau care a fost constituită fără respectarea prevederilor legale. 

(2) Valabilitatea garanției reale nu este afectată în niciun fel de realizarea formalităților de 
publicitate. 

 

Art. 19 – (1) Registrul central de publicitate este ținut de către depozitarul central în sistemul 
căruia sunt evidențiate instrumentele financiare relevante. 

(2) Actualizarea informațiilor din registrul central de publicitate se realizează conform 
reglementărilor  depozitarului central care administrează acel registru. 

 

CAPITOLUL IV 

Ordinea de preferință 

 

Art. 20 - (1) Rangul garanției reale stabilește ordinea de preferință în cazul în care intră în 
concurs mai multe sarcini constituite asupra aceluiași bun. 

(2) Garanția reală de rang preferat se va executa cu prioritate față de alte sarcini reale de 
rang inferior, indiferent care executare a început prima. 

 

Art. 21 - (1) Rangul garanției reale se stabilește prin raportare la momentul înscrierii mențiunii 
de publicitate a garanției reale în registrul central de publicitate, realizată conform prezentului 
regulament. 

(2) În caz de executare, sumele realizate din valorificarea bunului afectat garanției reale sunt 
distribuite în ordinea rangului de prioritate. 

 

Art. 22 - (1) Asupra aceluiași instrument financiar relevant sau asupra aceluiași portofoliu se 
pot înscrie mai multe garanții reale. 

(2) Fiecare garanție reală va primi un anumit rang, în funcție de ordinea înscrierii garanției în 
registrul central de publicitate, conform prevederilor de la art. 21 alin. (1). Sistemul de 
evidență a mențiunilor de garanție reală aferent registrului central de publicitate nu va 
permite înscrierea mai multor garanții reale cu același rang. 

(3) În cazul în care, în baza aceluiași raport juridic, se constituie o singură garanție reală în 
favoarea mai multor creditori, aceștia vor primi același rang. În acest caz, garanția reală va fi 
exercitată în comun de către creditori sau prin intermediul unei persoane desemnate în acest 
scop, în calitate de agent al garanției. 

(4) Constituirea unei garanții reale de rang subsecvent nu va necesita acordul creditorilor 
care beneficiază de garanții reale de rang preferat. Orice clauză a unui contract de garanție 
reală care restricționează constituirea unei noi garanții reale sau o declară drept cauză de 
executare a garanției reale se consideră nescrisă. 
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CAPITOLUL V 

Administrarea obiectului garanției 

 

Art. 23 - (1) Bunurile afectate unei garanții reale pot fi înlocuite, la cererea constituitorului, 
numai cu acordul scris al beneficiarului garanției. În cazul în care beneficiarul garanției este 
chiar intermediarul care administrează contul relevant de instrumente financiare sau de 
portofoliu, acordul poate fi și implicit, prin acceptarea ordinului de transfer al instrumentelor 
financiare relevante care erau afectate garanției. 

(2) În momentul înlocuirii instrumentelor financiare relevante ori a portofoliilor, garanția reală 
asupra bunurilor inițiale se stinge, urmând a se constitui garanția reală asupra instrumentelor 
financiare cu care s-a făcut înlocuirea, cu luarea în considerare a rangului de prioritate. 

 

Art. 24 - (1) Bunurile afectate unei garanții reale vor fi înlocuite sau suplimentate, la cererea 
beneficiarului garanției, în cazul în care valoarea lor scade sub un anumit nivel convenit de 
către părți. 

(2) În situația prevăzută la alin. (1), constituitorul garanției este obligat să opereze înlocuirea 
sau suplimentarea, astfel încât să ofere în mod rezonabil o valoare care să acopere suma 
maximă garantată. 

(3) În cazul în care constituitorul garanției nu operează înlocuirea sau suplimentarea în 
termenul menționat în contractul de garanție sau, în lipsa unui asemenea termen, într-un 
termen de o zi lucrătoare de la data primirii de către constituitor a cererii beneficiarului 
garanției, beneficiarul garanției poate considera obligația garantată scadentă imediat și trece 
la executare în conformitate cu prevederile capitolului VI. 

 

Art. 25 - (1) Produsele și orice alte valori generate de bunurile afectate garanției reale sau 
primite în schimbul acestora reprezintă produse ale bunurilor inițiale. 

(2) Produsele bunurilor afectate garanției aparțin constituitorului garanției.  

(3) Dacă se stipulează astfel prin contractul de garanție sau, în cazul ipotecilor mobiliare, 
printr-un act de administrare ori de dispoziţie cu privire la instrumentele financiare relevante 
ipotecate, garanția reală se extinde asupra produselor bunurilor afectate garanției, astfel 
încât acestea pot fi culese și însușite de către beneficiarul garanției. În acest caz, contractul 
de garanție trebuie să specifice exact modul de calcul și proporția în care urmează a se 
reduce creanța garantată în urma exercitării acestui drept.  

 

CAPITOLUL VI 

Executarea garanției 

 

Art. 26 - (1) Executarea garanției reale asupra instrumentelor financiare relevante și/sau 
portofoliilor se realizează conform prevederilor prezentului capitol. 

(2) Orice clauză din contractul de garanție care ar conține derogări de la dispozițiile 
prezentului capitol se consideră nescrisă. 

(3) Orice procedură de executare, inclusiv cea derulată prin intermediul executorului 
judecătoresc, trebuie să respecte dispozițiile prezentului regulament și, după caz, dispozițiile 
legale în vigoare referitoare la executarea silită, iar creditorul și reprezentanții acestuia 
trebuie să acționeze într-o manieră comercială rezonabilă, prin utilizarea mecanismelor 
obișnuite ale pieței de capital. 
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Art. 27 - (1) Executarea garanției reale se inițiază direct de către beneficiarul garanției, fără a 
fi necesară vreo încuviințare sau autorizare din partea vreunei autorități. 

(2) Cu excepția însușirii bunului afectat garanției în contul creanței, orice procedură de 
valorificare se va realiza prin mijlocirea unui intermediar, pe orice piață pe care se 
tranzacționează instrumentele financiare relevante, inclusiv prin tranzacții OTC (over-the-
counter). 

(3) În cazul în care operațiunea de valorificare se va efectua pe o piață reglementată sau pe 
un sistem alternativ de tranzacționare, după caz, prețul aferent executării garanției reale va 
respecta regulile de tranzacționare aplicabile pieței în care se tranzacționează instrumentele 
financiare relevante. 

(4) Operațiunea de valorificare prin tranzacții OTC prevăzută la alin. (2) se efectuează numai 
în cazurile în care beneficiarul garanției urmărește decontarea tranzacției de executare a 
garanției reale la o dată de decontare mai mică decât data de decontare a tranzacțiilor 
efectuate, pentru același instrument financiar, pe o piață reglementată sau pe un sistem 
alternativ de tranzacționare. 

(5) Depozitarul central, intermediarul sau operatorul pieței pe care se tranzacționează 
instrumentul financiar relevant nu au niciun rol decizional sau de arbitraj în procedura de 
executare. 

 

Art. 28 - (1) În momentul inițierii executării unei ipoteci mobiliare, beneficiarul garanției trimite 
o notificare către constituitorul garanției, debitorul obligației garantate și către entitatea unde 
sunt evidențiate instrumentele financiare relevante. 

(2) În cazul apelului în marjă, această notificare nu este necesară, dispozițiile referitoare la 
tranzacțiile în marjă cuprinse în Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 
32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
aplicându-se în mod corespunzător.  

(3) Notificarea se transmite prin modalitățile de comunicare agreate prin contract. 

(4) La primirea notificării, depozitarul central sau, după caz, intermediarul care administrează 
contul relevant, va disponibiliza instrumentele financiare afectate garanției, în vederea 
valorificării acestora de către beneficiar. În cazul garanției reale asupra portofoliului, 
disponibilizarea vizează întregul conținut al portofoliului la momentul primirii notificării. 

(5) Ordinul de vânzare va fi transmis unui intermediar desemnat de către beneficiarul 
garanției sau, după caz, intermediarului care administrează contul relevant, într-un termen 
rezonabil, raportat la tipul instrumentului financiar relevant și/sau la regulile aplicabile pieței 
pe care se execută operațiunea de vânzare. 

(6) Vânzarea va continua până la momentul la care se obține o sumă de bani suficientă 
pentru acoperirea integrală a sumei obligației garantate, împreună cu toate accesoriile 
acesteia, inclusiv cheltuielile prilejuite de executare. 

(7) În cazul în care ordinul de vânzare nu poate fi executat în cadrul unei piețe reglementate 
sau al unui sistem alternativ de tranzacționare unde se tranzacționează aceste instrumente 
financiare din lipsă de cumpărători, în termen de două zile lucrătoare consecutive, dacă 
contractul dintre părți nu prevede un alt termen mai lung, beneficiarul garanției are dreptul de 
a-și însuși instrumentele financiare în contul creanței, evaluate la prețul stabilit în contractul 
de garanție. Sunt însușite numai acel număr de instrumente financiare suficiente pentru 
acoperirea integrală a valorii obligației garantate, împreună cu toate accesoriile acesteia, 
inclusiv cheltuielile prilejuite de executare. Beneficiarul garanției are dreptul de a alege care 
instrumente financiare vor face obiectul însușirii în contul creanței. 
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Art. 29 - (1) În momentul primirii notificării de executare, depozitarul central sau, după caz, 
intermediarul care administrează contul relevant, va înscrie mențiunea de începere a 
executării în registrul propriu de evidență. 

(2) Transferul proprietății asupra instrumentelor financiare relevante vândute se va efectua 
conform regulilor aplicabile operațiunilor aferente decontării tranzacției de vânzare. 

(3) Transferul proprietății asupra instrumentelor financiare relevante însușite direct de către 
beneficiarul garanției în contul creanței se va efectua pe baza declarației acestuia, însoțită de 
dovada eșecului vânzării pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare și a 
calculului valorii instrumentelor financiare preluate, efectuat conform dispozițiilor din 
contractul de garanție. 

(4) Transferul proprietății asupra instrumentelor financiare relevante, realizat în condițiile alin. 
(2) și (3), stinge garanția reală în virtutea căreia a avut loc executarea, precum și toate 
celelalte garanții reale sau sarcini care grevau bunul. 

 

Art. 30 - (1) În cazul unei executări silite pornite de un terț, beneficiarul garanției pentru care 
s-au realizat formalitățile de publicitate va avea prioritatea conferită de rangul garanției reale. 
În acest caz, beneficiarul garanției poate uza de drepturile conferite prin prezentul capitol fără 
a fi împiedicat de pornirea executării de către terț. 

(2) În cazul unei executări silite de drept comun efectuate prin intermediul unui executor 
judecătoresc, acesta trebuie să se adreseze depozitarului central sau intermediarului care 
administrează contul relevant. Acest intermediar sau un alt intermediar desemnat de 
executorul judecătoresc va realiza procedurile de vânzare pe piața în care se 
tranzacționează acele instrumente financiare conform ordinului primit de la executorul 
judecătoresc și cu respectarea rangului creditorilor preferați. 

(3) La primirea notificării din partea executorului judecătoresc, intermediarul care 
administrează contul relevant sau, după caz, depozitarul central, va trimite de îndată câte o 
notificare fiecărui beneficiar al unei garanții asupra acelorași instrumente financiare relevante 
supuse executării silite. 

(4) În caz de concurs între creditori cu garanții reale de rang diferit sau între aceștia și unul 
sau mai mulți creditori chirografari, indiferent dacă executarea se face potrivit dispozițiilor 
capitolului VI sau potrivit dreptului comun, beneficiarul garanției de rang preferat poate prelua 
controlul procedurii de executare prin trimiterea unei notificări executorului judecătoresc și 
intermediarului prin intermediul căruia s-a inițiat executarea. 

 

Art. 31 - (1) Radierea ipotecilor mobiliare se realizează de către operatorul registrului potrivit 
regulilor proprii emise în acest sens, în condiţiile legii.  

(2)  În cel mult 10 zile de la data la care obligaţia garantată s-a stins, beneficiarul garanției 
reale este obligat să ceară operatorului registrului central de publicitate radierea mențiunii 
garanției. Beneficiarul garanției reale care omite să solicite radierea garanției răspunde 
pentru prejudiciile directe sau indirecte aduse debitorului şi constituitorului garanției. În acest 
caz, valoarea daunelor-interese ce urmează a fi plătite nu poate fi mai mică decât 
echivalentul în lei al sumei de 500 euro, în conformitate cu prevederile art. 2419 din Codul 
civil. 

 

 

 



 11/11 

 

CAPITOLUL VII 

Dispoziții tranzitorii și finale 

 

Art. 32 - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică numai garanțiilor reale constituite 
după data intrării sale în vigoare. 

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, părțile 
contractelor de garanție existente trebuie să realizeze formalitățile de publicitate impuse de 
prezentul regulament. 

 

Art. 33 - (1) Contractul de garanție este supus legii statului unde se află sediul central al 
instituției care administrează contul relevant. 

(2) În cazul instrumentelor financiare admise la tranzacționare în mai multe locuri de 
tranzacționare, părțile pot alege prin contractul de garanție reală care este legea aplicabilă 
acestuia, dintre legile aplicabile locurilor de tranzacționare respective. 

 

Art. 34 - Înscrierea garanțiilor reale în registrul central de publicitate se va efectua conform 
procedurilor adoptate de către depozitarul central în aplicarea prezentului regulament. 

 

Art. 35 - Nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament se sancționează potrivit 
dispozițiilor Titlului X din Legea nr. 297/2004. 

 

Art. 36 - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră 
în vigoare la 90 zile de la data publicării acestuia. 

(2) Până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, depozitarii centrali și 
intermediarii vor emite reglementări proprii pentru aplicarea prevederilor prezentului 
regulament.  

 

Art. 37 - La data intrării în vigoare a prezentului regulament următoarele dispoziții se abrogă: 

a) art. 96 alin. (1)-(5) și (9)-(14), art. 97 alin. (2), (7)-(9), (11) și (12) și art. 971 alin. (4) din 
Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea şi 
funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 b) orice dispoziții contrare aflate în reglementările emise de Comisia Națională a Valorilor 
Mobiliare/Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Mișu Negrițoiu 

 

 

București, ……….  

Nr. … 

 


