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Comunicat de presă 

4 octombrie 2016 

Asociația Brokerilor susține decizia de implicare a autorităților statului român în proiectul de 

înființare a unei contrapărți centrale naționale 

Asociația Brokerilor își exprimă susținerea pentru decizia Consiliul Autorității de Supraveghere 

Financiară (A.S.F.) de a lansa, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, un plan de acțiune pentru 

înființarea unei Contrapărți Centrale naționale (CCP), care să ofere servicii de compensare pentru toate 

piețele și instrumentele financiare din România și care să respecte cerințele legislației europene privind 

infrastructura piețelor (EMIR), decizie care a făcut obiectul comunicatului de presă al A.S.F. din data 

de 26 septembrie 2016.  

Chiar dacă această decizie vine foarte târziu, considerăm benefică adoptarea de către Consiliul A.S.F a 

soluției de înființare a unei CCP locale, având în vedere că în cadrul Autorității au existat două curente 

de opinie, cel de-al doilea favorizând soluția participării la o CCP externă. De altfel, probabil că acesta 

este și motivul pentru care decizia menționată a fost luată cu o întârziere atât de mare, în contextul în 

care cea mai mare parte a CCP din UE au fost autorizate de ESMA în anul 2014. Prin urmare, nu este 

surprinzătoare hotărârea adoptată de acționarii Bursei de Valori București (B.V.B.) pentru o CCP 

externă, invocată în comunicatul de presă al A.S.F. ca motiv principal al eșecul Grupului de lucru 

înființat în septembrie 2015.  

Reamintim că, în prima parte a anului 2015, inițiativele de înființare a unei contrapărți centrale au fost 

abandonate, promovându-se ideea de participare la o CCP regională. În acel moment Asociația 

Brokerilor a organizat o dezbatere având ca temă rolul contrapărții centrale în garantarea obligațiilor de 

decontare pe piața de capital, cu scopul de a atrage atenția asupra beneficiilor pe care le-ar aduce 

proiectul de înființare a unei contrapărți centrale locale și de a coagula un grup de susținere a acestui 

proiect. Deși este un proiect complex prin prisma resurselor pe care le implică, necesitând susținerea 

actorilor pieței de capital, dar și a statului, CCP ar ridica standardele de gestiune a riscului pentru piața 

de capital din România, ar crește credibilitatea pieței și ar crea un grad mai mare de confort 

investitorilor, putând prelua decontarea și pentru piața spot. De asemenea, ar deschide posibilitate unor 

direcții de dezvoltare pentru tipuri noi de instrumente derivate, inclusiv cele pe energie. 

În ceea ce privește recomandarea pentru modernizarea platformei de tranzacționare, precum și a 

infrastructurii de decontare prin Depozitarul Central, pe care A.S.F. o adresează grupului B.V.B. în 

comunicat, considerăm că este inadecvat ca Autoritatea să sugereze B.V.B. un model de business, în 

condițiile în care actuala infrastructură la care se face referire funcționează normal și nu s-au înregistrat 

incidente în procesul de tranzacționare sau de decontare.  
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