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AVIZ nr. 266/17.12.2014 
 
 În temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.6 alin.(3), art.7 
alin.(2), art. 26 şi 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, cu modificările și completările ulterioare,  
Având în vedere prevederile Avizului CNVM nr. 30/10.08.2011, 
Având în vedere dispoziţiile art. 2571 - art. 2581 și art. 2622 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul Civil, 
Având în vedere art. 2401 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 15 și  art. 89 alin. (5) din Regulamentul CNVM nr. 
1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și 
completările ulterioare, 
în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul 
Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual,    
 

A V I Z 
 

 
Art I. Avizul CNVM nr. 30/10.08.2011 se modifică după cum urmează: 
 
 
1. La articolul 1 alineatele (2) –(5) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 
”(2) În cazul oferirii de către emitentul prevăzut la alin.(1) a acțiunilor pe teritoriul unui 
alt stat membru a cărui legislație prevede că respectiva ofertă de vânzare nu se 
realizează în baza unui prospect publicat, nu se aplică prevederile art.15 alin. (6) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 referitoare la aprobarea de către A.S.F.  a unui 
document.  
 
(3) Obligația obținerii aprobării de către A.S.F. a unui prospect/document nu este 
aplicabilă în cazul derulării de către emitentul prevăzut la alin.(1) a unei oferte de 
vânzare a acțiunilor pe teritoriul unui stat terț. 
 
(4) În cazul emitentului prevăzut la alin.(1), prevederile referitoare la aprobarea de 
către A.S.F. a unui document în conformitate cu art. 89 alin.(5) din Regulamentul 
C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare nu se aplică 
operațiunilor de admitere realizate ca urmare a ofertelor de vânzare de acțiuni 
derulate exclusiv pe teritoriul altor state. 
 
(5) În cazul emitentului prevăzut la alin. (1) prevederile art.15 alin.(1) și (6) și ale 
art.89 alin. (3) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, referitoare la întocmirea și 
aprobarea de către A.S.F. a unui document, se aplică în cazul ofertelor de vânzare 



de acțiuni realizate pe teritoriul României, indiferent dacă respectiva oferire de acțiuni 
se realizează și pe teritoriul altor state.” 
 
 
2. La articolul 2,  alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
  
”Art. 2. (1) Prevederile articolelor 235, 236, 238, 239, 240, 2401, 241, 242, 243 din 
Legea nr.297/2004, precum și ale reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea 
acestor articole nu sunt aplicabile în cazul unui emitent a cărui naționalitate este 
aceea a unui stat terț Uniunii Europene și ale cărui acțiuni sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată din România.” 
 
 
Art. II.  Prezentul aviz intră în vigoare la data publicării acestuia în Buletinul 
electronic al A.S.F. pe site-ul www.asfromania.ro.  
 
Art. III. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții 
Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului aviz, în 
conformitate cu atribuțiile ce le revin.  
 
Art. IV. Direcția Reglementare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții 
Financiare asigură comunicarea prezentului aviz.  
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