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AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 14 aprilie 2014
cu privire la operaţiuni cu titluri de stat
(CON/2014/26)

Introducere şi temei juridic
La 21 martie 2014, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Băncii Naţionale a României
(BNR) o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la un proiect de regulament pentru modificarea
Regulamentului BNR nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României1 (în continuare „proiectul de regulament”).
Competenţa BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) şi articolul 282 alineatul
(5) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi pe articolul 2 alineatul (1) a treia şi a cincea
liniuţă din Decizia 98/415/CE a Consiliului2, întrucât proiectul de regulament se referă la BNR şi la
sistemele de plăţi şi de decontare. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de
procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Scopul proiectului de regulament
BNR administrează piaţa primară şi secundară a titlurilor de stat în România. Tranzacţiile pe aceste pieţe
sunt decontate în Sistemul de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare (SaFIR), care este
depozitarul unic al titlurilor de stat în România, administrat şi el de BNR.
Tranzacţiile pe piaţa secundară a titlurilor de stat din România au loc prin negociere directă între
intermediari, iar participanţii pot derula astfel de operaţiuni numai prin conturi deschise în SaFIR. În
scopul reducerii fragmentării pieţei monetare interbancare a titlurilor de stat şi pentru a facilita procesarea
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tranzacţiilor cu titluri de stat în SaFIR, proiectul de regulament abrogă dispoziţia Regulamentului BNR
nr. 12/2005 care prevede că operaţiunile cu titluri de stat se efectuează numai în moneda în care au fost
emise. Prin urmare, tranzacţiile ar putea fi decontate în SaFIR în moneda agreată de părţi.

BCE nu are comentarii cu privire la proiectul de regulament.

Acest aviz va fi publicat pe website-ul BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 14 aprilie 2014.
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