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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  

 

 

 

AVIZUL nr.  86 / 16.03.2018 

 

 

 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a), art. 6 

alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 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 şi 

completările ulterioare și ale art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

25/2002 pentru aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,  

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3), art. 4, art. 5 alin. (1) lit. h), art. 16 alin. (1) și (3) 

pct. 5, art. 24 și art. 155 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață, 

 

Având în vedere prevederile art. 49 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor 

Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

În vederea aplicării coerente și adecvate a dispozițiilor legislației pieței de capital, în 

condițiile derulării corespunzătoare a operațiunilor pe această piață, cu asigurarea protecției 

investitorilor, prin informarea corespunzătoare a acestora,  

  

În respectul obiectivelor fundamentale, care guvernează activitatea A.S.F., referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în 

instrumente financiare, în baza analizei direcțiilor de specialitate și a hotărârii Consiliului 

Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data 14.03.2018, A.S.F. emite 

următorul:  

 

 

 

AVIZ 

 

 

 

 Art. 1  - Prevederile art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 24/2017 se aplică ofertelor de 

valori mobiliare transfrontaliere realizate numai în alte state membre, în cazul emitenților 

pentru care România este stat membru de origine. 

 

 

Art. 2  - Prezentul aviz se publică în Buletinul ASF, forma electronică și pe site-ul 

A.S.F. (www.asfromania.ro).  
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Art. 3  - Direcţia Reglementare Autorizare din cadrul Sectorului Instrumente şi 

Investiţii Financiare din cadrul A.S.F. asigură comunicarea prezentului aviz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE,  

 

Leornardo BADEA 
 

 


