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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2006  

privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul  
președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 

 
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 ale 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 urma deliberărilor din ședința din data de 24 iulie 2013, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat următoarea hotărâre: 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 2/2013 pentru modificarea Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori 
mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 312 și nr. 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. - Regulamentul menționat la art. 1 se publică împreună cu prezenta hotărâre în Monitorul Oficial al României, Partea I,  
în buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro). 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 24 iulie 2013. 
Nr. 20. 

 
 

R E G U L A M E N T   Nr. 2/2013 
pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,  

aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 
 

Art. I. - Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei 
Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 și 312 bis din 6 aprilie 2006,  
cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

- La articolului 31, alineatul (1) se abrogă. 
Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia și a hotărârii de adoptare în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, și se publică în buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro). 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 365 / 17.07.2013 
În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 6 alin. (4) lit. a) și art. 8 alin. (1), (2) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr. 2/2009, privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor  
la o societate de servicii de investiții financiare, 

având în vedere cererea SIF BANAT-CRIȘANA S.A. înregistrată la C.N.V.M./A.S.F. cu nr 6222/13.03.2013, completată 
prin adresele nr. 7697/26.03.2013, 9969/12.04.2013, 10144/15.04.2013 și A-5659/28.06.2013, 

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/18.06.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere 

Financiară adoptate în ședința din data de 17.07.2013, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă achiziționarea de către SIF BANAT-CRIȘANA S.A. a unei participații calificate de 99,96% din capitalul social și 
din totalul drepturilor de vot ale SAI MUNTENIA INVEST S.A. 
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Art. 2. SIF BANAT-CRIȘANA S.A. are obligația de a achiziționa participația calificată reprezentând cel puțin 50% din capitalul social 
și din totalul drepturilor de vot ale SAI MUNTENIA INVEST S.A. în termen de maximum 60 de zile de la data aprobării acesteia și de 
a notifica A.S.F. în termen de maximum 5 zile cu privire la acest aspect. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei SIF BANAT-CRIȘANA S.A. În cazul în care societatea menționată  
nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei SAI MUNTENIA INVEST S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Dan Radu RUȘANU 

 


