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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
 
 

- PROIECT –  
 

REGULAMENT 
pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții 
și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a 

Valorilor Mobiliare nr. 23/2006  
 
 

 În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 
b), art. 6 alin. (1) și (2), precum 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 Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din 
ședința din data de 19.12.2014,  
 
 Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament 
 
 
 
 Art. I. -  Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori 
mobiliare, aprobat prin Ordinul 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 și se completează după 
cum urmează: 
 
 1. La articolul 21, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 
„(3) În cazul în care termenii finali ai ofertei nu sunt incluşi nici în prospectul de bază, 
nici în cuprinsul vreunui amendament, termenii finali sunt puşi la dispoziţia 
investitorilor în conformitate cu prevederile art. 175 din Legea nr. 297/2004. Termenii 
finali sunt depuşi la A.S.F., în cazul în care România este stat membru de origine şi 
sunt comunicaţi, de către A.S.F., autorităţii competente din statul membru sau, după 
caz, din statele membre gazdă, cât de curând posibil, după ce o ofertă publică este 
făcută şi, dacă este posibil, înainte de începerea ofertei publice ori de admiterea la 
tranzacţionare. Termenii finali conţin numai informaţii referitoare la nota privind 
valorile mobiliare şi nu sunt utilizaţi pentru completarea sau modificarea prospectului 
de bază.    
……................................................................................................................................ 
     (5) Termenii finali ai unei oferte sunt transmişi A.S.F. în conformitate cu  
alin. (3) şi în cazul în care România este stat membru gazdă. A.S.F. comunică ESMA 
acești termeni finali.” 
 
  
 2. La articolul 122, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
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 „Art. 122. -  (1) În cazul în care valorile mobiliare emise de un emitent pentru 
care România este stat membru de origine sunt admise la tranzacţionare numai pe o 
piaţă reglementată din România, rapoartele prevăzute de prezentul regulament sunt 
întocmite şi aduse la cunoştinţa publicului în limba română, cu excepția rapoartelor 
prevăzute la art 1122 . art. 113 lit. A, B și G alin. (1) și alin. (3) - (5) și art. 117 lit. A și 
D care se aduc la cunoștința publicului și în limba engleză.”  
  
 
 3. Articolul 1293 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 Art. 1293. -  (1) Data plății trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată 
să fie într -o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 6 zile lucrătoare datei de înregistrare. 
 (2) În cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili data plății 
într-o zi lucrătoare care va fi ulterioară cu cel mult 6 zile lucrătoare datei de 
înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de 
stabilire a dividendelor. 
 (3) În cazul plății dobânzilor și/sau rambursării împrumutului, emitentul va 
stabili data plății într-o zi lucrătoare care va fi ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare 
datei de înregistrare aferente fiecărei plăți, la care sunt identificate persoanele 
îndreptățite să încaseze sumele plătite.” 
 
  
 Art. II.  - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul 
acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
 
 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Mișu Negrițoiu 

 
 
 
 
 

București,  
Nr.  

 


