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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

 

 

- PROIECT - 

 

 

 

REGULAMENT 

pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative 
 

 

 

 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 considerarea  prevederilor TITLULUI IV - Pieţele reglementate de instrumente 

financiare şi Depozitarul Central, ale TITLULUI V - Operaţiuni de piaţă şi ale TITLULUI VI 

- Emitenţii din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința 

din data de ……………,  

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament: 

 

 

Art. I. – Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului 

central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 983 din 4 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

 1. La articolul 12 alineatul (1), literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
 „g) prestarea, împreună cu sau în numele emitentului, a serviciilor pentru îndeplinirea 

obligaţiilor emitentului în legătură cu sau faţă de deţinătorii de instrumente financiare; 

 h) servicii în legătură cu exercitarea dreptului de preferinţă și a altor drepturi asociate 

deținerii de instrumente financiare;” 

 

 2. La articolul 30 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „d) posibilitatea transmiterii electronice a mesajelor și raportărilor de către emitenți și 

participanţi, în vederea consolidării structurii acţionariatului unui emitent și procesării 

evenimentelor corporative;” 

 

 3. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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 „Art. 36. - Toate instrumentele financiare admise la tranzacționare pe o piață 

reglementatãă sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare vor fi înregistrate în 

sistemul depozitarului central care asigură suportul pentru procesarea evenimentelor 

corporative în conformitate cu prevederile legale, regulile emise de acesta și contractele 

încheiate cu emitenții și participanții la sistemul său.” 

 

 4. La articolul 53, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu 

următorul cuprins: 

 „(7) Participanții au obligația de a facilita primirea și exercitarea de către clienții 

proprii a drepturilor aferente instrumentelor financiare deținute.” 

 

 5. La articolul 63 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „e) informaţii cu privire la plata dividendelor, a dobânzilor sau a altor sume distribuite, 

precizându-se data de înregistrare, valoarea dividendului sau a sumei distribuite, suma reţinută 

la sursă cu titlu de impozit, dacă este cazul, precum şi data plăţii.” 

 

 6. La articolul 98 partea introductivă și litera g) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 
 „Art. 98. - Depozitarul central de instrumente financiare va emite regulamente şi 

proceduri care să cuprindă cel puţin următoarele aspecte: 

..................................................................................................................................... 

 g) modalitatea de îndeplinire a obligaţiilor depozitarului faţă de deţinătorii de 

instrumente financiare, în baza contractului de prestări de servicii încheiat cu emitentul, 

inclusiv modalitatea de procesare şi înregistrare a evenimentelor corporative;” 

 

 

Art. II. – Articolul 106 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103bis din 12 februarie 2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

 „Art. 106. - (1) Intermediarii informează clienţii prin intermediul unui suport durabil 

cu privire la orice eveniment corporativ în legătură cu instrumentele financiare deținute în 

portofoliu de către aceștia precum și cu privire la orice drept pe care aceştia îl pot solicita. 

 (2) Intermediarii pot fie din proprie iniţiativă, fie la cererea unui client interesat, să 

considere drept:” 

 

 

Art. III. – Articolul 3 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de 

conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, 

efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor 

asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 169 din 16 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

 1. Partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 3. - Utilizarea sistemului de conturi globale şi a mecanismului cu şi fără 

prevalidarea instrumentelor financiare pentru tranzacţionarea şi evidenţierea deţinerilor de 
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instrumente financiare înregistrate în sistemul depozitarului central se va realiza cu 

îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiţii:” 

 

 

 2. După litera d) se introduce o nouă literă, litera e) cu următorul cuprins: 

 „e) intermediarii participanți la sistemul depozitarului central, precum și orice alt 

intermediar în cazul existenței unui lanț de custodie, respectiv participanții la depozitarul 

central sau alți participanți indirecți sunt responsabili pentru debitarea/creditarea în evidenţele 

proprii a conturilor de instrumente financiare și/sau numerar ale clienţilor, corespunzător 

evenimentelor corporative în legătură cu instrumentele financiare deținute în portofoliu de 

către respectivii clienți și cu instrucțiunile primite de la clienți, dacă este cazul.” 

 

 

Art. IV. – Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 

mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

 

 1. La articolul 2 alineatul (2), după litera d
1
) se introduc două noi litere, literele 

d
2
) şi d

3
) cu următorul cuprins: 

d
2
) dreptul de alocare – drept patrimonial în temeiul căruia deţinătorul acestuia va 

primi o acţiune care îi va fi atribuită la momentul înregistrării la depozitarul instrumentelor 

financiare a evenimentului corporativ de tipul distribuției cu opțiuni, în legătură cu care a fost 

emis. Drepturile de alocare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt valori 

mobiliare emise pe termen scurt.” 

 „d
3
) data participarii garantate - ultima zi în care un instrument financiar poate fi 

cumpărat cu drepturi atașate, pentru participarea la o distribuție cu opțiuni, reorganizare 

obligatorie cu opțiuni sau, după caz, la o reorganizare voluntară, așa cum sunt prevăzute  în  

anexa nr. 37; 

  

 

 

 2. La articolul 2 alineatul (2), după litera f
1
) se introduce o nouă literă, litera f

2
) 

cu următorul cuprins: 

 „f
2
) evenimente corporative – evenimente referitoare la anumite instrumente 

financiare, inițiate de către emitentul respectivelor instrumente financiare ca urmare a unei 

hotărâri a organelor societare sau de către un ofertant, cum sunt cele prevăzute în anexa nr. 

37.” 

 

 

 3. La articolul 2 alineatul (2), după litera g
1
) se introduce o nouă literă, litera g

2
) 

cu următorul cuprins: 

 „g
2
) managementul rezultatelor – ansamblul de reguli și operațiuni de gestionare a 

procesului prin care: 

 1. în cazul evenimentelor corporative având ca efect distribuirea de bani și/sau 

instrumente financiare, rezultatul evenimentului corporativ este atribuit fie vânzătorului, fie 

cumpărătorului instrumentelor financiare, conform voinței acestora; 

 2. în cazul evenimentelor corporative având ca efect modificarea caracteristicilor 
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instrumentelor financiare, tranzacțiile în curs de decontare la data sau după data de 

înregistrare, având ca obiect respectivele instrumente financiare, sunt înlocuite cu tranzacții 

noi în conformitate cu detaliile evenimentului corporativ; 

 3. în cazul evenimentelor corporative cu opțiuni, cumpărătorul dintr-o tranzacție în 

curs de decontare îl instructează pe vânzător, cu privire la exercitarea opțiunii, astfel încât la 

data plății cumpărătorul să primească rezultatul opțiunii sale;” 

 

 

 4. La articolul 87, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „(3) Orice decizie de suspendare, luată conform alin. (2), precum şi motivele care au 

stat la baza acesteia vor fi aduse de îndată la cunoştinţa publicului. şi, în cazul Deciziei 

A.S.F., aceasta va fi publicată în Buletinul A.S.F.” 

 

 

5. La articolul 88, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) Orice decizie de suspendare, luată conform alin. (2), precum şi motivele care au 

stat la baza acesteia vor fi aduse de îndată la cunoştinţa publicului şi, în cazul Deciziei A.S.F., 

aceasta va fi publicată în Buletinul A.S.F.” 

 

 6. La Titlul III, după Capitolul I, se introduce un nou capitol, Capitolul I
1
, 

cuprinzând articolele 96
1
 și 96

2
, cu următorul cuprins: 

„Capitolul I
1
 

Cerinţe privind admiterea la tranzacţionare a drepturilor de alocare 

 Art. 96
1
 – (1) Admiterea la tranzacționare a drepturilor de alocare pe o piață 

reglementată se face în baza unui prospect de admitere, în conformitate cu prevederile legale 

incidente. 

 (2) Raportul de alocare va fi de 1 acţiune la 1 drept de alocare.  

 Art. 96
2
 – (1) Drepturile de alocare pot fi emise şi tranzacţionate pe o piaţă 

reglementată dacă organul statutar al emitentului a adoptat o hotărâre în acest sens.  

 (2) Admiterea la tranzacţionare a drepturilor de alocare pe o piaţă reglementată se 

realizează în baza unei cereri adresate operatorului pieţei reglementate însoţită de prospectul 

de admitere aprobat de A.S.F., certificatul de înregistrare la A.S.F. a drepturilor de alocare, 

precum şi de alte documente solicitate de operatorul de piaţă conform reglementărilor 

proprii.” 

 

 7. La articolul 100, alineatul (6) se abrogă. 

 

 8. La articolul 113 lit. A, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 „Art. 113.- (1) Aceste rapoarte se întocmesc după modelul prezentat la anexa nr. 29, se 

transmit A.S.F. şi operatorului pieţei reglementate pe care se tranzacţionează acţiunile emise 

de respectiva societate comercială, fără întârziere, dar fără a se depăşi 24 de ore de la 

producerea respectivului eveniment sau de la data la care respectiva informaţie este adusă la 

cunoştinţa emitentului. Din categoria acestor informaţii fac parte, fără a se limita la, 

următoarele:” 

 

 9. La articolul 113 lit. G, alineatele (2), (3), (4) şi (6) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 „(2) În cazul în care adunarea generală extraordinară a acţionarilor/consiliul de 

act:101989%2028770851
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administraţie aprobă emisiunea unor noi acţiuni, în cadrul hotărârilor aferente sunt specificate 

şi detalii referitoare la distribuire, subscriere, renunţare sau conversie, perioada de timp 

aferentă subscrierii, modalităţile de plată, ex date, data de înregistrare, data plăţii, data 

participării garantate, alte elemente specifice respectivelor operaţiuni, inclusiv detalii 

referitoare la agentul de plată, precum şi locul în care se realizează respectivele operaţiuni. 

 (3) Rapoartele întocmite de administratorii unei societăţi admise la tranzacţionare pe o 

piaţă reglementată în conformitate cu prevederile art. 225 din Legea nr. 297/2004 se 

întocmesc după modelul prezentat în anexa nr. 29. Aceste rapoarte sunt transmise, în termen 

de maximum cinci zile de la încheierea actului juridic care face obiectul raportului, 

operatorului de piaţă şi A.S.F.  

 (4) Emitenţii care încheie în mod curent acte juridice de natura celor menţionate la 

alin. (3), cu persoane din grupul înregistrat în prealabil la A.S.F., din care face parte 

emitentul, pot întocmi un raport lunar în care vor prezenta, pentru fiecare tranzacţie în parte, 

elementele cerute în anexa nr. 29. Raportul va fi transmis, în maximum 15 zile de la sfârşitul 

lunii pentru care se face raportare, operatorului de piaţă şi A.S.F. 

………………………………………………………………………………………………… 

 (6) La sfârşitul fiecărui semestru, auditorul financiar va analiza tranzacţiile raportate 

conform art. 225 din Legea nr. 297/2004 şi va întocmi un raport în care va preciza dacă preţul, 

coroborat cu drepturile şi obligaţiile asumate de părţi, este corect prin raportare la celelalte 

oferte existente pe piaţă. În cazul în care tranzacţiile nu sunt realizate la preţul de piaţă se vor 

preciza cauzele care au dus la această derogare şi politicile de stabilire a preţului. Raportul va 

fi transmis de emitent, în maximum 30 de zile de la sfârşitul perioadei de raportare, 

operatorului de piaţă şi A.S.F.” 

 

 10. La articolul 129
2
, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art. 129
2
. - (1) Odată cu aprobarea unei hotărâri a organelor societare, adunarea 

generală va stabili detaliile referitoare la desfăşurarea respectivei hotărâri, inclusiv, după caz, 

ex date, data participării garantate, data de înregistrare, data plăţii, perioada de exprimare a 

optiunilor şi preţul la care vor fi compensate fracţiunile de instrumente financiare rezultate în 

urma aplicării algoritmului specific hotărârii respective.” 

 

 11. La articolul 129
2
, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) 

cu următorul cuprins: 

 „(3) Informatiile prevăzute la alin. (1) care conțin texte narative vor fi transmise și 

într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internaţional.” 

 

 12. După articolul 129
3
, se introduce un nou articol, articolul 129

4
 cu următorul 

cuprins: 

„Art. 129
4
 (1) Depozitarul instrumentelor financiare asigură suportul pentru procesarea 

evenimentelor corporative în conformitate cu prevederile legale, regulile emise de acesta şi 

contractele încheiate cu emitenţii şi participanţii la sistemul său. 

(2) Regulile depozitarului instrumentelor financiare privind procesarea evenimentelor 

corporative vor cuprinde cel puţin următoarele:  

 a) modalitatea de procesare şi înregistrare a evenimentelor corporative în conturile de 

instrumente financiare individuale şi conturile globale deschise în sistemul său; 

 b) termenele şi modalităţile de primire şi de transmitere a informaţiilor şi 

instrucţiunilor privind evenimentele corporative astfel încât să se faciliteze comunicarea 

dintre emitenţi, participanţi şi investitori şi să se asigure informarea corespunzătoare a 

act:56842%2025150117
act:101989%2028770851
act:101989%2028770851
act:56842%2025150117
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participanţilor la sistem, în vederea operării de către aceştia a evenimentelor corporative în 

conturile clienţilor din evidenţele proprii; 

c) formatul mesajelor primite şi transmise cu privire la evenimentele corporative şi 

adunările generale, care trebuie să fie unul standardizat şi să permită transmiterea nealterată a 

informaţiei către terţi; 

d) descrierea modalităţii de procesare a evenimentelor corporative în cadrul cărora 

emitentul sau ofertantul au obligaţii de plată în bani faţă de deţinătorii de instrumente 

financiare ale căror deţineri sunt evidenţiate în conturile de instrumente financiare deschise de 

participanţi, care va fi similară cu decontarea tranzacţiilor; 

e) descrierea mecanismelor aplicabile în cadrul managementului rezultatelor.” 

 

 13. La articolul 132, alineatele (2) şi (3) se abrogă. 

 

 14. La articolul 132, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

 „(4) Consiliul de administrație, în cazul sistemului unitar, respectiv directoratul, în 

cazul sistemului dualist  realizează demersurile prevăzute de art. 134 alin. (4) din Legea nr. 

31/1990 astfel încât prețul care urmează să fie plătit de societate pentru acțiunile persoanelor 

care își exercită dreptul de retragere din societate să fie precizat explicit în cadrul proiectului 

de fuziune ce urmează a fi publicat în conformitate cu art. 242 din Legea nr. 31/1990, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 (5) Acţionarii care nu sunt de acord cu respectiva operaţiune de fuziune, respectiv cei 

care nu au votat în favoarea hotărârii de fuziune notifică emitentului retragerea din societate 

în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii adunării generale extraordinare care are 

ca obiect fuziunea. Notificarea poate fi transmisă şi prin depozitarul instrumentelor financiare 

şi menţionează numărul total al acţiunilor deţinute de respectivul acţionar, precum şi 

modalitatea în care acesta doreşte a fi realizată plata contravalorii acţiunilor, cu respectarea 

modului de plată stabilit conform prevederilor art. 106
1
.” 

 

 15. La articolul 132, alineatul (6) se abrogă. 

 

 16. La articolul 132, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(7) În situaţia în care operaţiunea de fuziune este aprobată, acţiunile pentru care s-a 

solicitat retragerea sunt plătite acţionarilor îndreptăţiţi conform modalităţii specificate de 

aceştia în termen de maximum şapte zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la 

alin. (5).” 

 

 17. La articolul 132, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7
1
) 

cu următorul cuprins: 

 „(7
1
) Acţiunile emise de respectiva societate sunt suspendate de la tranzacţionarea pe 

respectiva piaţă reglementată din ziua desfăşurării AGEA precizată la alin. (5) şi până la 

finalizarea tuturor procedurilor aferente fuziunii.” 

 

 18. La articolul 133, alineatele (3) şi (4) se abrogă. 

 

 19. La articolul 133, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

 „(5) Consiliul de administrație, în cazul sistemului unitar, respectiv directoratul, în 

cazul sistemului dualist  realizează demersurile prevăzute de art. 134 alin. (4) din Legea nr. 
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31/1990, astfel încât în cuprinsul proiectului de divizare ce urmează a fi publicat în 

conformitate cu art. 242 din Legea nr. 31/1990 să fie precizat prețul care urmează să fie plătit 

de societate acţionarilor care nu sunt de acord cu respectiva operaţiune de divizare, respectiv 

celor care nu au votat în favoarea hotărârii de divizare, şi care solicită retragerea din societate. 

În cadrul proiectului de divizare se precizează și criterii de stabilire a raportului de schimb al 

acţiunilor şi modalitatea în care se realizează acest schimb.  

 (6) Acţionarii care nu sunt de acord cu respectiva operaţiune de divizare, respectiv cei 

care nu au votat în favoarea hotărârii de divizare, notifică emitentului retragerea din societate 

în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii adunării generale extraordinare care are 

ca obiect divizarea. Notificarea poate fi transmisă şi prin depozitarul instrumentelor financiare 

şi menţionează numărul de acţiuni pentru care se solicită retragerea, precum şi modalitatea în 

care se doreşte a fi realizată plata contravalorii acţiunilor, cu respectarea modului de plată 

stabilit conform prevederilor art. 106
1
.” 

 

 20. La articolul 133, alineatul (7) se abrogă. 

 

 21. La articolul 133, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „(8) În situaţia în care operaţiunea de divizare este aprobată, acţiunile pentru care s-a 

solicitat retragerea sunt plătite acţionarilor îndreptăţiţi conform modalităţii specificate de 

aceştia în termen de maximum şapte zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la 

alin. (6).” 

 

 22. La articolul 133, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9) 

cu următorul cuprins: 

 „(9) Acţiunile emise de respectiva societate sunt suspendate de la tranzacţionarea pe 

respectiva piaţă reglementată din ziua desfăşurării AGEA precizată la alin. (6) şi până la 

finalizarea tuturor procedurilor aferente divizării.” 

 

 

 23. După anexa nr. 36, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 37 cu următorul 

cuprins: 

„ 

Nr. 

crt. 

Categorie 

evenimente 

corporative 

Descriere 
Date cheie ale evenimentului 

corporativ 

1. Distribuţii în bani Evenimente corporative în cadrul 

cărora emitentul livrează rezultate în 

bani către deţinătorii instrumentelor 

financiare, fără a le afecta respectivele 

deţineri (e.g dividend în bani, plata 

cuponului etc.) 

Ex date, data de înregistrare, data 

plăţii 

2. Distribuţii în 

instrumente 

financiare 

Evenimente corporative în cadrul 

cărora emitentul livrează rezultate în 

instrumente financiare, drepturi etc. 

către deţinătorii instrumentelor 

financiare, fără a le afecta pe acestea 

(e.g. dividende în acţiuni, emisiune de 

drepturi de preferinţă etc.). 

Ex date, data de înregistrare şi 

data plăţii. 

3. Distribuţii cu Evenimente corporative în cadrul Datele cheie ale celor două 
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Nr. 

crt. 

Categorie 

evenimente 

corporative 

Descriere 
Date cheie ale evenimentului 

corporativ 

opţiuni cărora deţinătorii instrumentelor 

financiare de bază au posibilitatea să 

aleagă rezultatele aferente distribuţiei 

(e.g. majorare de capital social cu 

subscriere în numerar, dividende 

opţionale etc.).  

evenimente din care este compusă 

această categorie: (1) distribuţie 

în instrumente financiare şi (2) 

reorganizare obligatorie cu 

opţiuni. 

4. Reorganizări 

obligatorii 

Evenimente corporative în cadrul 

cărora instrumentele financiare de baza 

(cele care fac obiectul evenimentului 

corporativ) sunt înlocuite în mod 

obligatoriu cu rezultatele reorganizării 

(e.g. splitarea/consolidarea valorii 

nominala a acţiunilor, răscumpărarea 

obligaţiunilor ajunse la maturitate etc.). 

Ultima zi de tranzacţionare a 

instrumentelor financiare de bază, 

data de înregistrare, data plăţii. 

5. Reorganizări 

obligatorii cu 

opţiuni 

Evenimente corporative în cadrul 

cărora deţinătorii de instrumente 

financiare de bază au posibilitatea să 

aleagă rezultatele cu care sunt înlocuite 

instrumentele de bază (e.g. conversia 

obligaţiunilor în acţiuni sau bani, în 

funcţie de opţiunile exprimate de 

deţinători) 

Data începerii perioadei în care se 

pot exprima opţiunile, data 

participării garantate, ultima zi de 

transmitere a opţiunii şi 

momentul din acea zi, dacă este 

cazul, data plăţii.  

6. Reorganizări 

voluntare 

Evenimente corporative în cadrul 

cărora participarea deţinătorilor de 

instrumente financiare de bază este 

opţională (e.g. oferta publică).  

Data începerii perioadei în care se 

pot exprima opţiunile, data 

participării garantate, ultima zi de 

transmitere a opţiunii şi 

momentul din acea zi, dacă este 

cazul, data publicării rezultatelor, 

data plăţii. 

” 

 

Art. IV - Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 

acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul 

Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 588 din 25 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f
1
) cu următorul 

cuprins: 

„f
1
) data participării garantate - ultima zi în care un instrument financiar poate fi 

cumpărat cu drepturi ataşate, pentru participarea la o distribuție cu opțiuni, reorganizare 

obligatorie cu opțiuni sau, după caz, la o reorganizare voluntară, în înțelesul pe care acești 

termeni îi au în sensul Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006;” 

 

 2. La articolul 5, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„11. propunerea privind data de înregistrare şi, dacă este cazul, propunerea privind ex 

date, data plăţii, data participării garantate și perioada de exprimare a opţiunilor.” 

 

Art. V - Depozitarii centrali de instrumente financiare au obligaţia să modifice şi să 

coreleze corespunzător reglementările proprii în conformitate cu prevederile prezentului 

regulament, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestuia.  

 

Art. VI - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Avizul Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 45/2008
1
. 

 

Art. VII - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia, intră în 

vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I şi se aplică la  6 luni de la 

data intrării în vigoare.  

 

 

 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Mișu Negrițoiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București,  

Nr.  

                                                           
1
 Avizul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 45/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 


