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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea art. 15
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societ„˛ii Comerciale
îSiderurgica“ — S.A. Hunedoara
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 92 din 14 iulie 2005 pentru modificarea
art. 15 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 116/2003 privind privatizarea Societ„˛ii Comerciale
îSiderurgica“ — S.A. Hunedoara, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 637 din 20 iulie 2005, cu
urm„toarea modificare:

— La articolul unic, alineatul (1) al articolului (15) va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — (1) Prin derogare de la prevederile
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 111/2003 privind
utilizarea veniturilor din privatizare ∫i din valorificarea
activelor bancare neperformante, aprobat„ cu modific„ri
prin Legea nr. 48/2005, pre˛ul ob˛inut de Autoritatea
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deciziei Consiliului Concuren˛ei, Ón scopul realiz„rii
infrastructurii necesare func˛ion„rii Parcului Industrial
Hunedoara.“

pentru Valorificarea Activelor Statului din v‚nzarea
ac˛iunilor societ„˛ii se va vira Parcului Industrial
Hunedoara, Ón termen de 10 zile de la data emiterii

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 28 septembrie 2005.
Nr. 259.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 92/2005
pentru modificarea art. 15 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societ„˛ii
Comerciale îSiderurgica“ — S.A. Hunedoara
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societ„˛ii
Comerciale îSiderurgica“ — S.A. Hunedoara ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 27 septembrie 2005.
Nr. 954.
´

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Óncetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor
de poli˛ie din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, precum ∫i ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poli˛istului, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 30 septembrie 2005, domnului chestor de
poli˛ie Nicolae Florea Ionel Ói Ónceteaz„ raporturile de serviciu cu Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 27 septembrie 2005.
Nr. 953.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind opera˛iunile cu titluri de stat
emise Ón form„ dematerializat„
Œn temeiul prevederilor art. 6 alin. (8) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2005, cu modific„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind opera˛iunile
cu titluri de stat emise Ón form„ dematerializat„, prev„zut
Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Prezentul ordin va intra Ón vigoare la data
de 3 octombrie 2005.
(2) La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin se
abrog„ Regulamentul privind opera˛iunile cu titluri de stat
emise Ón form„ dematerializat„, aprobat prin Ordinul
ministrului finan˛elor publice, al guvernatorului B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei ∫i al vicepre∫edintelui Comisiei

Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 450 din
8 august 2001, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i
Procedurile de lucru ale Ministerului Finan˛elor Publice,
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei ∫i Comisiei Na˛ionale a
Valorilor Mobiliare din 2 aprilie 2002, date Ón aplicarea
ordinului men˛ionat mai sus.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 septembrie 2005.
Nr. 1.408.
ANEX√

REGULAMENT
privind opera˛iunile cu titluri de stat emise Ón form„ dematerializat„
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Prezentul regulament stabile∫te:
a) termenii ∫i condi˛iile generale privind plasarea titlurilor
de stat emise de Ministerul Finan˛elor Publice Ón form„
dematerializat„, Ón moned„ na˛ional„ sau Ón valut„, pe
pia˛a intern„;
b) obliga˛iile entit„˛ilor mandatate de Ministerul Finan˛elor
Publice s„ administreze pia˛a primar„ ∫i/sau secundar„ a
titlurilor de stat;
c) obliga˛iile entit„˛ii mandatate de Ministerul Finan˛elor
Publice s„ administreze sistemul de depozitare ∫i decontare
a titlurilor de stat.
Art. 2. — (1) Titlurile de stat sunt emise Ón baza Legii
datoriei publice nr. 313/2004, conform unui calendar
previzional anual, stabilit ∫i anun˛at Ón luna decembrie a
fiec„rui an de Ministerul Finan˛elor Publice. Acest program
este detaliat lunar/trimestrial/semestrial prin prospecte de
emisiune, put‚nd fi modificat Ón func˛ie de evolu˛iile pie˛elor
financiare ∫i de necesit„˛ile de finan˛are.
(2) Pentru asigurarea permanent„ a echilibrului dintre
resursele contului curent general al Trezoreriei Statului ∫i
necesit„˛ile de finan˛are, Ministerul Finan˛elor Publice poate
anun˛a ∫i alte emisiuni de titluri de stat, cel mai t‚rziu Ón
ziua lucr„toare precedent„ datei de organizare a plas„rii.

(3) Ministerul Finan˛elor Publice poate mandata unor
entit„˛i publice sau private, pe baz„ de conven˛ie, atribu˛ii
opera˛ionale privind emisiunea de titluri de stat.
Art. 3. — Œn sensul prezentului regulament, pie˛ele
primare ∫i secundare de titluri de stat reprezint„ un sistem
pentru plasarea ∫i tranzac˛ionarea acestor instrumente
financiare, caracterizat prin faptul c„:
a) func˛ioneaz„ regulat;
b) reglement„rile emise de autorit„˛ile de reglementare
∫i supraveghere sau de administratorul de pia˛„ definesc
condi˛iile de func˛ionare ∫i de acces pe pia˛a respectiv„;
c) respect„ cerin˛e de raportare ∫i transparen˛„, stabilite
prin reglement„ri, Ón vederea asigur„rii protec˛iei
investitorilor.
CAPITOLUL II
Pia˛a primar„ a titlurilor de stat
Art. 4. — (1) Pia˛a primar„ a titlurilor de stat cuprinde
totalitatea opera˛iunilor legate de plasarea titlurilor de stat,
Ón scopul atragerii pe termen scurt, mediu sau lung a
capitalurilor financiare disponibile.
(2) V‚nzarea titlurilor de stat pe pia˛a primar„ se
realizeaz„ prin subscrip˛ie public„, licita˛ie sau prin orice
alt„ metod„ stabilit„ de administratorul de pia˛„ ∫i agreat„
de emitent.
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(3) Entitatea mandatat„ de Ministerul Finan˛elor Publice
organizeaz„ ∫i conduce activitatea de plasare a emisiunii
de titluri de stat, emite reglement„ri Ón acest scop cu
avizul Ministerului Finan˛elor Publice, aplic„ sanc˛iuni pentru
Ónc„lcarea reglement„rilor proprii, Ón conformitate cu
prevederile prezentului regulament.
Art. 5. — (1) Participan˛ii pe pia˛a primar„ a titlurilor de
stat sunt dealerii primari, care pot desf„∫ura opera˛iuni Ón
nume ∫i Ón cont propriu sau Ón nume propriu ∫i pe contul
clien˛ilor lor, persoane fizice ∫i/sau juridice rezidente ori
nerezidente.
(2) Prin dealer primar se Ón˛elege entitatea care a fost
acceptat„ de administratorul pie˛ei primare s„ deruleze
opera˛iuni cu titluri de stat pe aceast„ pia˛„ ca urmare a
Óndeplinirii condi˛iilor de acces.
Art. 6. — Dealeri primari pot fi:
a) institu˛ii de credit, astfel cum sunt definite la art. 1
alin. 2 lit. a) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea
bancar„, republicat„, care sunt autorizate de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei;
b) societ„˛i de servicii de investi˛ii financiare, a∫a cum
sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind pia˛a
de capital, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, care
sunt autorizate de Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare;
c) institu˛ii echivalente celor prev„zute la lit. a) ∫i b),
autorizate Ón statele membre ale Uniunii Europene ∫i/sau Ón
celelalte state apar˛in‚nd Spa˛iului Economic European.
Art. 7. — Pentru institu˛iile financiare care solicit„
ob˛inerea calit„˛ii de dealer primar, criteriile de acces sunt
stabilite de administratorul de pia˛„ prin reglement„ri
aprobate de Ministerul Finan˛elor Publice ∫i de autoritatea
care reglementeaz„ ∫i supravegheaz„ respectiva pia˛„.
CAPITOLUL III
Pia˛a secundar„ a titlurilor de stat
Art. 8. — Pia˛a secundar„ a titlurilor de stat reprezint„
un sistem multilateral care faciliteaz„ Ónt‚lnirea, Ón mod
nediscriminatoriu, a cererii ∫i ofertei v‚nz„torilor ∫i
cump„r„torilor de titluri de stat, din care rezult„ Óncheierea
de contracte care au ca obiect aceste instrumente
financiare.
Art. 9. — Pia˛a secundar„ a titlurilor de stat se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ conform reglement„rilor emise
Ón acest sens de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei sau, dup„
caz, de Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare, cu avizul
Ministerului Finan˛elor Publice.
Art. 10. — Tranzac˛ionarea titlurilor de stat se
realizeaz„ pe pia˛a secundar„ a titlurilor de stat
administrat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei ∫i pe pia˛a
reglementat„ autorizat„ ∫i supravegheat„ de Comisia
Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare.
Art. 11. — Prin participant pe pia˛a secundar„ se
Ón˛elege entitatea care a fost acceptat„ de administratorul
pie˛ei secundare s„ deruleze opera˛iuni cu titluri de stat pe
aceast„ pia˛„ ca urmare a Óndeplinirii condi˛iilor de acces.
CAPITOLUL IV
Administratorii de pia˛„
Art. 12. — Ministerul Finan˛elor Publice mandateaz„
unui administrator de pia˛„ toate activit„˛ile legate de
organizarea ∫i reglementarea activit„˛ilor pe pia˛a primar„
∫i/sau secundar„ a titlurilor de stat.
Art. 13. — Administratorul de pia˛„ trebuie s„
stabileasc„ ∫i s„ men˛in„ reglement„ri transparente ∫i

nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, cu privire la
accesul, suspendarea ∫i excluderea participan˛ilor pe pie˛ele
respective, cu respectarea prezentului regulament.
Art. 14. — Administrarea pie˛ei primare/secundare a
titlurilor de stat const„ Ón:
1. elaborarea, implementarea ∫i aplicarea reglement„rilor
privind condi˛iile ∫i procedurile de acces/admitere, excludere
∫i suspendare a participan˛ilor ∫i a titlurilor de stat la ∫i de
la tranzac˛ionare;
2. stabilirea condi˛iilor, procedurilor de tranzac˛ionare,
precum ∫i a obliga˛iilor participan˛ilor;
3. elaborarea, implementarea ∫i aplicarea procedurilor
privind modul de determinare ∫i publicare a pre˛urilor ∫i a
cota˛iilor, tipurile de contracte ∫i opera˛iuni permise,
standardele contractuale;
4. adoptarea m„surilor necesare func˛ion„rii Ón mod
regulat ∫i ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pie˛ei
primare/secundare ∫i verificarea respect„rii regulilor
acesteia;
5. administrarea ∫i diseminarea c„tre public a
informa˛iilor privind emisiunile de titluri de stat;
6. elaborarea ∫i implementarea mecanismelor de
securitate ∫i control al sistemelor informatice, pentru
protec˛ia drepturilor de proprietate ∫i a informa˛iilor
confiden˛iale;
7. asigurarea p„str„rii Ón siguran˛„ a datelor ∫i
informa˛iilor stocate, a fi∫ierelor ∫i bazelor de date, inclusiv
Ón situa˛ia unor calamit„˛i naturale, dezastre ∫i alte
evenimente deosebite.
Art. 15. — Administratorul de pia˛„ poate asigura ∫i alte
servicii conexe, dup„ cum urmeaz„:
a) servicii de investigare a poten˛ialului pie˛ei titlurilor de
stat, a comportamentului investitorilor fa˛„ de
tranzac˛ionarea acestora, sondarea pie˛ei cu privire la
oportunitatea dezvolt„rii de produse, opera˛iuni ∫i
instrumente noi av‚nd ca suport activ titlurile de sat,
inclusiv analiza statistic„ a rezultatelor;
b) organizarea de mese rotunde ∫i simpozioane cu
scopul dezvolt„rii pie˛ei, organizarea de cursuri de preg„tire
profesional„ ∫i de calificare a personalului care activeaz„
pe aceast„ pia˛„;
c) editarea ∫i comercializarea de materiale Ón domeniul
pie˛ei titlurilor de stat.
Art. 16. — Reglement„rile emise de administratorul de
pia˛„ trebuie s„ cuprind„ obliga˛iile participan˛ilor decurg‚nd
din:
1. organizarea ∫i administrarea pie˛ei titlurilor de stat;
2. condi˛iile privind criteriile de acces ∫i categoriile de
participan˛i;
3. regulile privind plasamentul ∫i tranzac˛iile desf„∫urate
pe pia˛a titlurilor de stat;
4. standardele profesionale impuse participan˛ilor pe
aceste pie˛e;
5. condi˛iile de acces la sistemele informatice ale
administratorului de pia˛„, dac„ este cazul;
6. m„surile disciplinare pentru Ónc„lcarea regulilor
stabilite de administratorul de pia˛„.
Art. 17. — Administratorul de pia˛„ permite accesul
participan˛ilor care:
1. Óndeplinesc condi˛iile prev„zute Ón prezentul
regulament, precum ∫i pe cele stabilite Ón reglement„rile
proprii aprobate de autoritatea de supraveghere;
2. fac dovada dot„rii tehnice adecvate, stabilit„ de
administratorul pie˛ei;
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3. au o structur„ organizatoric„ cerut„ prin reglement„rile
pie˛ei.
CAPITOLUL V
Depozitarul titlurilor de stat
Art. 18. — (1) Depozitarea ∫i decontarea opera˛iunilor
cu titluri de stat au loc Ón cadrul sistemului de depozitare
∫i decontare a titlurilor de stat, administrat de entitatea
mandatat„ de Ministerul Finan˛elor Publice Ón calitate de
depozitar unic al titlurilor de stat.
(2) Prin sistemul de depozitare ∫i decontare a titlurilor
de stat se asigur„ func˛ia de depozitar unic pentru aceste
instrumente.
(3) Drepturile de proprietate asupra titlurilor de stat,
pentru participan˛ii la sistemul de depozitare ∫i decontare,
se dob‚ndesc prin Ónscrierea titlurilor de stat Ón conturile
deschise Ón eviden˛ele depozitarului unic. Œn toate celelalte
cazuri drepturile de proprietate se dob‚ndesc prin
Ónscrierea Ón conturile deschise Ón eviden˛ele intermediarilor
pie˛ei secundare sub rezerva eviden˛ierii titlurilor de stat Ón
contul cumulat de clien˛i deschis pe numele intermediarului
Ón eviden˛ele depozitarului unic.
(4) Procesarea opera˛iunilor cu titluri de stat Ón cadrul
sistemului de depozitare ∫i decontare a titlurilor de stat se
face Ón conformitate cu reglement„rile emise de depozitarul
titlurilor de stat.
Art. 19. — Participan˛ii pe pia˛a secundar„ care
presteaz„ serviciul de intermediere vor eviden˛ia de˛inerile
clien˛ilor lor separat de de˛inerile proprii.
Art. 20. — (1) Transferul dreptului de proprietate asupra
titlurilor de stat Ón cadrul sistemului de depozitare ∫i
decontare se face cu respectarea principiului îlivrare contra
plat„“ (principiul DvP), asigur‚ndu-se astfel c„ debitarea
conturilor de eviden˛„ a titlurilor de stat are loc dac„ ∫i
numai dac„ are loc decontarea fondurilor.
(2) Depozitarul titlurilor de stat nu este r„spunz„tor de
transferul dreptului de proprietate Ón conturile deschise Ón
eviden˛ele intermediarilor.
(3) Intermediarii pie˛ei titlurilor de stat sunt direct
r„spunz„tori de asigurarea respect„rii principiului DvP
pentru opera˛iunile derulate Ón numele clien˛ilor lor, inclusiv
Ón numele altor participan˛i pentru care ac˛ioneaz„ Ón
calitate de agent de decontare Ón sistem.
Art. 21. — Sistemul de depozitare ∫i decontare a
titlurilor de stat gestioneaz„ diferit contractele de gaj, dup„
cum acestora le sunt aplicabile, dup„ caz, Ordonan˛a
Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garan˛ie
financiar„, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 222/2004,
sau Legea nr. 99/1999 privind unele m„suri pentru
accelerarea reformei economice, cu modific„rile ulterioare.
Art. 22. — (1) Participan˛ii la sistemul de depozitare ∫i
decontare a titlurilor de stat poart„ r„spunderea verific„rii
modului de respectare a prevederilor legale aplicabile
contractelor de gaj Óncheiate pe contul propriu sau pe
contul clien˛ilor.
(2) Sistemul de depozitare ∫i decontare a titlurilor de
stat administreaz„ contractele de gaj conform instruc˛iunilor
transmise de participan˛i.
Art. 23. — Decontarea pe fonduri aferent„ opera˛iunilor
cu titluri de stat se efectueaz„ prin conturile deschise pe
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numele participan˛ilor la pia˛„ Ón eviden˛ele B„ncii Na˛ionale
a Rom‚niei sau prin conturi deschise la o banc„, dup„
caz, cu respectarea reglement„rilor Ón domeniu ∫i a
Regulilor sistemului ReGIS.
Art. 24. — Œn zilele declarate de Guvernul Rom‚niei
drept zile nelucr„toare, dar care sunt zile bancare, toate
opera˛iunile de tipul cupon/dob‚nd„, r„scump„rare
par˛ial„/total„, r„scump„rare op˛ional„, aferente emisiunilor
de titluri de stat scadente Ón aceste zile, vor fi am‚nate
pentru prima zi lucr„toare urm„toare.
CAPITOLUL VI
Sanc˛iuni
Art. 25. — Sanc˛iunile pentru Ónc„lcarea prevederilor
prezentului regulament se aplic„ de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei ∫i/sau de Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare
Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare.
Art. 26. — (1) Administratorii pie˛ei primare ∫i/sau
secundare a titlurilor de stat, mandata˛i de Ministerul
Finan˛elor Publice, vor stabili ∫i vor men˛ine proceduri
eficiente pentru monitorizarea permanent„ a respect„rii
prezentului regulament ∫i a reglement„rilor proprii.
Administratorul de pia˛„ va monitoriza opera˛iunile efectuate
de c„tre participan˛i, pentru a identifica Ónc„lcarea regulilor
pie˛ei primare sau secundare, prin care poate fi afectat„
func˛ionarea ordonat„ a acesteia.
(2) Administratorul de pia˛„ va supraveghea conduita
participan˛ilor, va investiga ∫i va solu˛iona cazurile de
Ónc„lcare a prezentului regulament ∫i a reglement„rilor
proprii ∫i va aplica sanc˛iuni disciplinare, altele dec‚t cele
prev„zute la art. 25.
Art. 27. — (1) Administratorul de pia˛„ poate retrage
dreptul de acces unui participant, dac„ acesta nu mai
respect„ condi˛iile de acces, Óncalc„ prevederile prezentului
regulament ∫i/sau ale reglement„rilor proprii ale administratorului de pia˛„ sau nu se conformeaz„ instruc˛iunilor
emise de acesta.
(2) Retragerea dreptului de acces pentru un participant
se face dup„ consultarea autorit„˛ii de supraveghere/
autorit„˛ii competente din statul membru.
CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii finale
Art. 28. — Dealerii selecta˛i, precum ∫i salaria˛ii
acestora pot Ónfiin˛a asocia˛ii profesionale av‚nd drept scop
ridicarea standardelor profesionale, stabilirea ∫i impunerea
unor reguli de conduit„ ∫i etic„ profesional„ Ón
desf„∫urarea opera˛iunilor pe pia˛a titlurilor de stat din
Rom‚nia. Astfel de asocia˛ii pot emite coduri de conduit„
care sunt avizate de Ministerul Finan˛elor Publice, Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei ∫i de Comisia Na˛ional„ a Valorilor
Mobiliare.
Art. 29. — Pentru institu˛iile prev„zute la art. 6 lit. c),
prezentul regulament se aplic„ de la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.
Art. 30. — Prezentul regulament intr„ Ón vigoare la data
de 3 octombrie 2005.
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BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

REGULAMENT
pentru modificarea ∫i completarea Regulamentului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 1/2005
privind sistemele de pl„˛i care asigur„ compensarea fondurilor
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
cu modific„rile ulterioare, ale art. 56 alin. 1, art. 89 ∫i 90 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancar„, republicat„,
ale art. 164 ∫i 285 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2000 privind organiza˛iile cooperatiste de credit,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 200/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 4
alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea ∫i creditarea Ón sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, cu modific„rile
ulterioare,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite prezentul regulament.
Art. I. — Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 1/2005 privind sistemele de pl„˛i care asigur„
compensarea fondurilor, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 265 din 31 martie 2005, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 2, punctul 2 se abrog„.
2. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Procedura de administrare a riscului de
decontare, reglementat„ prin prezentul regulament pentru
sistemele de pl„˛i care asigur„ compensarea fondurilor, Ón
condi˛iile Ón care acestea nu au prev„zute proceduri proprii
de administrare a riscului de decontare impuse de
administratorul de sistem ∫i aprobate de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, este structurat„ pe 3 niveluri:
a) procedura de garantare unilateral„;
b) suplimentarea de c„tre participan˛ii compensatori a
garan˛iilor unilaterale constituite pentru sistem sau, dup„
caz, de procurarea de c„tre ace∫tia a fondurilor necesare
decont„rii;
c) acordarea de c„tre Banca Na˛ional„ a Rom‚niei a
unor credite, Ón cadrul facilit„˛ii de creditare pentru
asigurarea decont„rii pozi˛iilor nete, prev„zut„ Ón
reglement„rile B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei privind facilit„˛ile
acordate de banca central„ Ón scopul fluidiz„rii decont„rilor
Ón sistemul ReGIS.“
3. Articolul 13 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 13. — (1) Banca Na˛ional„ a Rom‚niei poate
participa Ón cadrul procedurilor de administrare a riscului de
decontare, aferente sistemelor de pl„˛i care asigur„
compensarea
fondurilor,
furniz‚nd
participan˛ilor
compensatori lichiditatea necesar„ decont„rii pozi˛iilor lor
nete debitoare, prin executarea de active eligibile pentru
garantare, constituite drept garan˛ii la dispozi˛ia B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei.
(2) Activele eligibile pentru garantare prev„zute la
alin. (1) sunt acelea∫i cu cele utilizate Ón cadrul facilit„˛ilor
acordate de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei Ón scopul
fluidiz„rii decont„rilor Ón sistemul ReGIS.
(3) Evaluarea garan˛iilor prev„zute la alin. (1) se
realizeaz„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei Ón acela∫i mod
ca ∫i Ón cazul garan˛iilor aferente facilit„˛ilor acordate de
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei Ón scopul fluidiz„rii decont„rilor
Ón sistemul ReGIS, respectiv prin deducerea unor marje

(haircut) din valoarea la care activele sunt evaluate de
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei.“
4. Titlul sec˛iunii a 2-a din capitolul II al titlului II se
modific„ din îConstituirea ∫i eliberarea garan˛iilor
unilaterale“ Ón îConstituirea, executarea ∫i eliberarea
garan˛iilor unilaterale“.
5. Articolul 19 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 19. — Garan˛iile unilaterale Ón lei, constituite de
participan˛ii compensatori pentru asigurarea decont„rii finale
a propriilor pozi˛ii nete, pot fi sub form„ de:
a) fonduri, care se eviden˛iaz„ ca garan˛ii Ón sec˛iunea
«Rezerve» din conturile de decontare ale participan˛ilor
compensatori, deschise Ón sistemul ReGIS;
b) active eligibile pentru garantare, definite Ón
reglement„rile B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei privind
opera˛iunile de pia˛„ monetar„ ∫i acceptate de banca
central„ Ón opera˛iunile aferente facilit„˛ilor acordate de
aceasta Ón scopul fluidiz„rii decont„rilor Ón sistemul ReGIS,
care se eviden˛ieaz„ ca garan˛ii Ón sistemul SaFIR.“
6. Articolul 20 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 20. — (1) Garan˛iile unilaterale Ón lei se constituie
Ón sistemele ReGIS ∫i SaFIR de c„tre participan˛ii
compensatori din sistemele de pl„˛i care asigur„
compensarea fondurilor p‚n„ cel t‚rziu la orele prev„zute
Ón contractele de constituire ∫i executare a garan˛iilor
Óncheiate Óntre Banca Na˛ional„ a Rom‚niei ∫i respectivii
participan˛i compensatori.
(2) Din momentul prev„zut la alin. (1) ∫i p‚n„ cel mai
devreme la decontarea instruc˛iunii de plat„ ini˛iat„ Ón
ReGIS de respectivul sistem de pl„˛i, garan˛iile unilaterale
Ón lei constituite Ón sistemele ReGIS ∫i SaFIR de c„tre
participan˛ii compensatori nu mai pot fi diminuate de
ace∫tia, ci doar suplimentate, Ón conformitate cu regulile
acestor sisteme.“
7. Articolul 21 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 21. — Executarea garan˛iilor unilaterale, precum ∫i
eliberarea acestora se realizeaz„ de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, Ón calitate de administrator al sistemelor ReGIS
∫i SaFIR, Ón conformitate cu regulile acestor sisteme.“
8. Articolele 22—25 se abrog„.
9. Articolul 26 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 26. — Œn cazul sistemelor care asigur„ ∫i
decontarea opera˛iunilor cu instrumente financiare,
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procedura de administrare a riscului de decontare se va
aplica Ón urm„toarele etape, Ón conformitate cu prevederile
regulilor de sistem ale ReGIS ∫i SaFIR ∫i ale contractului
de participare la ReGIS Óncheiat de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei ∫i administratorul de sistem:
1. Sistemul va realiza un calcul prealabil al pozi˛iilor
nete ale participan˛ilor compensatori.
2. Administratorul de sistem va vizualiza Ón sistemul
ReGIS ∫i va primi de la sistemul SaFIR, la orele prev„zute
Ón contractul de participare la ReGIS Óncheiat de
respectivul administrator de sistem cu Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, valoarea garan˛iilor constituite de participan˛ii
compensatori pentru sistemul respectiv.
3. Œn cazul Ón care pozi˛ia net„ debitoare a unui
participant compensator nu este acoperit„ de valoarea
total„ a garan˛iilor constituite de acesta pentru sistem,
administratorul de sistem va comunica participantului
compensator Ón cauz„ valoarea cu care trebuie
suplimentate garan˛iile unilaterale aferente sistemului,
participan˛ii av‚nd la dispozi˛ie un interval de timp pentru
aceast„ opera˛iune. Intervalul de timp men˛ionat va fi cel
stabilit prin contractul de participare la ReGIS Óncheiat de
administratorul de sistem cu Banca Na˛ional„ a Rom‚niei.
4. La expirarea intervalului de timp men˛ionat la pct. 3,
administratorul de sistem va vizualiza Ón sistemul ReGIS ∫i
va primi de la sistemul SaFIR noile valori ale garan˛iilor
constituite de c„tre participan˛ii compensatori pentru sistem.
5. Œn cazul Ón care pozi˛ia net„ debitoare a fiec„rui
participant este acoperit„ de valoarea total„ a garan˛iilor
constituite de acesta pentru sistem Ón sistemele ReGIS ∫i
SaFIR, administratorul de sistem va ini˛ia o instruc˛iune de
plat„ pentru decontarea pozi˛iilor nete Ón sistemul ReGIS.
6. Œn cazul Ón care pozi˛ia net„ debitoare a unui
participant compensator nu este acoperit„ nici la acest
moment de valoarea total„ a garan˛iilor constituite de
respectivul participant pentru sistem Ón ReGIS ∫i Ón SaFIR,
administratorul de sistem va recalcula pozi˛iile nete prin
excluderea tranzac˛iilor care au determinat pozi˛ia debitoare
neacoperit„, astfel Ónc‚t pozi˛iile nete debitoare rezultate s„
fie acoperite de garan˛iile constituite de participan˛i, ∫i va
ini˛ia instruc˛iunea de plat„ pentru decontarea pozi˛iilor nete
Ón sistemul ReGIS Ón conformitate cu noile pozi˛ii nete
calculate. Pentru tranzac˛iile excluse din calculul pozi˛iilor
nete, administratorul de sistem poate ini˛ia instruc˛iuni de
plat„ Ón sistemul ReGIS Ón vederea decont„rii pe baz„
brut„ a acestora.“
10. Dup„ articolul 26 se introduce un nou articol,
articolul 261, cu urm„torul cuprins:
îArt. 26 1 . — (1) Ini˛ierea Ón sistemul ReGIS a
instruc˛iunilor de plat„ aferente pozi˛iilor nete, recalculate
conform prevederilor art. 26 pct. 6, se va face conform
contractului de participare la ReGIS Óncheiat de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei cu administratorul sistemului respectiv.
(2) Banca Na˛ional„ a Rom‚niei nu are nici o
responsabilitate privind recalcularea pozi˛iilor nete Ón situa˛ia
prev„zut„ la art. 26 pct. 6.
(3) Œn cazul Ón care instruc˛iunile de plat„ aferente
pozi˛iilor nete recalculate nu sunt ini˛iate Ón ReGIS Ón
intervalul de timp stabilit prin regulile de sistem ale ReGIS
∫i prin contractul de participare la ReGIS Óncheiat de
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei cu administratorul sistemului
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respectiv, Banca Na˛ional„ a Rom‚niei nu are nici o
responsabilitate privind decontarea pozi˛iilor nete calculate
de sistemele care asigur„ ∫i decontarea opera˛iunilor cu
instrumente financiare pentru ziua de decontare respectiv„.“
11. Articolul 27 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 27. — Œn cazul sistemelor de pl„˛i care asigur„
compensarea fondurilor aferente opera˛iunilor cu carduri
bancare, procedura de administrare a riscului de decontare
se va aplica Ón urm„toarele etape, Ón conformitate cu
prevederile regulilor de sistem ale ReGIS ∫i SaFIR, ale
contractului de participare la ReGIS Óncheiat de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei cu administratorul de sistem ∫i ale
reglement„rilor B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei privind
facilit„˛ile acordate de banca central„ Ón scopul fluidiz„rii
decont„rilor Ón sistemul ReGIS:
1. Œn cazul Ón care pozi˛ia net„ debitoare a unui
participant compensator nu poate fi decontat„ din lips„ de
fonduri disponibile Ón contul de decontare din ReGIS al
respectivului participant, se va aplica procedura de
garantare unilateral„.
2. Œn cazul Ón care, Ón urma aplic„rii procedurii de
garantare unilateral„, pozi˛ia net„ debitoare a participantului
compensator continu„ s„ nu poat„ fi decontat„, respectivul
participant va suplimenta garan˛iile unilaterale constituite
pentru sistem sau va procura fondurile necesare decont„rii
fie prin apelarea la facilitatea de lichiditate pe parcursul
zilei, oferit„ de banca central„, fie prin ob˛inerea unor
credite din partea altor participan˛i la sistemul ReGIS, fie
prin opera˛iuni pe pia˛a interbancar„.
3. Œn cazul Ón care nici Ón urma parcurgerii etapei
men˛ionate la pct. 2 pozi˛ia net„ debitoare a participantului
compensator nu poate fi decontat„ la momentul limit„ final
al zilei de operare a sistemului ReGIS, se va recurge la
facilitatea de creditare pentru asigurarea decont„rii pozi˛iilor
nete, acordat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei
participan˛ilor compensatori din cadrul sistemelor de pl„˛i
care asigur„ compensarea fondurilor aferente tranzac˛iilor
cu carduri bancare.“
12. Articolul 28 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 28. — Œn cazul sistemului de pl„˛i care asigur„
compensarea fondurilor, administrat de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, procedura de administrare a riscului de
decontare se va aplica Ón urm„toarele etape, Ón
conformitate cu prevederile regulilor de sistem ale ReGIS
∫i SaFIR ∫i ale reglement„rilor B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
privind facilit„˛ile acordate de banca central„ Ón scopul
fluidiz„rii decont„rilor Ón sistemul ReGIS:
1. Œn cazul Ón care pozi˛ia net„ debitoare a unui
participant compensator nu poate fi decontat„ din lips„ de
fonduri disponibile Ón contul de decontare din ReGIS al
respectivului participant, se va aplica procedura de
garantare unilateral„.
2. Œn cazul Ón care, Ón urma aplic„rii procedurii de
garantare unilateral„, pozi˛ia net„ debitoare a participantului
compensator continu„ s„ nu poat„ fi decontat„, respectivul
participant va suplimenta garan˛iile unilaterale constituite
pentru sistem sau va procura, Ón cursul unei perioade
stabilite Ón contractul de participare la ReGIS Óncheiat Óntre
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei ∫i administratorul de sistem
respectiv, fondurile necesare decont„rii fie prin apelarea la
facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei, oferit„ de banca
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central„, fie prin ob˛inerea unor credite din partea altor
participan˛i la sistemul ReGIS, fie prin opera˛iuni pe pia˛a
interbancar„.
3. Œn cazul Ón care un participant compensator nu Ó∫i
poate acoperi pozi˛ia net„ debitoare Ón urma aplic„rii
procedurii de garantare unilateral„ ∫i nici nu Ó∫i poate
procura fondurile necesare pentru decontarea propriei pozi˛ii
nete debitoare p‚n„ la sf‚r∫itul zilei de decontare, orice
institu˛ie de credit ∫i/sau Trezoreria Statului pot/poate s„
furnizeze participantului respectiv fondurile necesare
decont„rii, prin constituirea unor depozite interbancare Ón lei
Ón favoarea participantului debitor, Ón condi˛ii stabilite de
p„r˛i, cu titlu de depozite de garantare excep˛ionale.
4. Œn cazul Ón care nici Ón urma parcurgerii etapei
men˛ionate la pct. 3 pozi˛ia net„ debitoare a participantului
compensator nu poate fi decontat„ la momentul limit„ final
al zilei de operare a sistemului ReGIS, se va recurge la
facilitatea de creditare pentru asigurarea decont„rii pozi˛iilor
nete, acordat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei
participan˛ilor compensatori din cadrul sistemului de pl„˛i
care asigur„ compensarea fondurilor, administrat de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei.“
13. Titlul III se modific„ din îSanc˛iuni“ Ón îM„suri de
remediere ∫i sanc˛iuni“.
14. La articolul 29, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 29. — (1) Urm„toarele fapte pot atrage aplicarea
de c„tre Banca Na˛ional„ a Rom‚niei administratorilor de
sisteme de pl„˛i care asigur„ compensarea fondurilor ∫i/sau
participan˛ilor compensatori de m„suri de remediere ∫i/sau
sanc˛iuni prev„zute Ón legisla˛ia bancar„:
a) neconstituirea de c„tre un participant compensator a
garan˛iilor unilaterale p‚n„ cel pu˛in la nivelul plafonului

tehnic de garantare unilateral„, Ón conformitate cu
prevederile prezentului regulament, ale contractelor de
constituire ∫i executare a garan˛iilor Óncheiate cu Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei, ∫i cu cele ale regulilor sistemelor
ReGIS ∫i SaFIR;
b) orice alt„ nerespectare a prevederilor prezentului
regulament ∫i a m„surilor de remediere dispuse de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei Ón aplicarea acestuia.“
15. Articolul 30 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 30. — Œn cazul Ón care, Óntr-o anumit„ zi bancar„,
un participant compensator nu constituie garan˛ii unilaterale
Ón lei p‚n„ cel pu˛in la nivelul plafonului tehnic de
garantare unilateral„, Banca Na˛ional„ a Rom‚niei poate
proceda la suspendarea sau excluderea participantului at‚t
din sistemul respectiv, c‚t ∫i din toate celelalte sisteme
care asigur„ compensarea fondurilor, Ón care acesta este
participant, pe baza propriei analize privind bonitatea
participantului respectiv.“
16. Articolul 32 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 32. — Œn cazul deciziei de suspendare sau
excludere prev„zute la art. 30, Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei va consulta administratorul sistemului respectiv
asupra momentului suspend„rii sau excluderii din sistem a
participantului ∫i va notifica administratorilor celorlalte
sisteme aceast„ decizie.“
17. Articolul 35 se abrog„.
Art. II. — Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 1/2005 privind sistemele de pl„˛i care asigur„
compensarea fondurilor, modificat ∫i completat prin
prezentul regulament, va fi republicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Art. III. — Prezentul regulament intr„ Ón vigoare la data
de 3 octombrie 2005.

p. Pre∫edintele Consiliului de Administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Florin Georgescu
Bucure∫ti, 23 septembrie 2005.
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