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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

Regulament privind autorizarea și funcționarea depozitarilor centrali 

Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

Proiectul de regulament vizează alinierea reglementărilor A.S.F aplicabile în prezent depozitarilor 

centrali, în speță Regulamentul CNVM nr.13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului 

central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările și completările ulterioare, la 

prevederile Regulamentului (UE) nr.909/2014 Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în 

Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 

98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014 (CSDR) și ale standardelor tehnice de reglementare şi 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014. 

Secţiunea a 3-a  

Contextul legislativ 

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 are drept scop armonizarea anumitor aspecte referitoare la ciclul de 

decontare și disciplina la decontare și furnizarea unui set de cerințe comune pentru depozitarii centrali 

de instrumente financiare din Uniunea Europeană. Toate măsurile de nivel 2 (cu excepția standardelor 

tehnice privind disciplina la decontare) au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pe data 

de 10 martie 2017 și au intrat în vigoare la data de 30 martie 2017. Depozitarii centrali au obligația de a 

solicita reautorizarea conform Regulamentului (UE) nr. 909/2014 până pe data de 30 septembrie 2017. 

Până la autorizarea depozitarilor centrali din România conform Regulamentului (UE) nr. 909/2014, se 

aplică cadrul legal național în vigoare în materia autorizării depozitarilor centrali, respectiv 

Regulamentul CNVM nr.13/2005. 

Secţiunea a 4-a  

Principiile generale 

Regulamentul stabileşte norme cu privire la autorizarea, funcţionarea şi modificările în modul de 

organizare şi funcţionare ale depozitarilor centrali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

nr. 909/2014, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

ce nu contravin dispozițiilor Regulamentului (UE) nr.909/2014, precum şi ale standardelor tehnice de 

reglementare şi punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014. 
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Principalele prevederi propuse a fi introduse în cadrul Regulamentului privind autorizarea și 

funcționarea depozitarilor centrali se referă la: 

- Clarificări privind procedura și condițiile de autorizare a depozitarilor centrali; 

- Detalii privind modificări în modul de organizare şi funcţionare a depozitarului central; 

- Aspecte privind funcționarea și supravegherea depozitarilor centrali; 

- Dispozițiile tranzitorii și finale până la momentul reautorizării depozitarilor centrali conform 

Regulamentului (UE) nr.909/2014. 

Secţiunea a 5-a  

Activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ se publică pe  site-ul A.S.F., în vederea consultării publice, pentru o perioadă 

de 15 zile. 

 

 


