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DECIZIA NR. A/734/23.12.2013 

 
 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 
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, 

având în vedere prevederile Deciziei C.N.V.M. nr. 74/19.01.2009 și în considerarea faptului că se 
impune menținerea obligațiilor de raportare de către operatorii de piaţă a listelor instrumentelor financiare 
admise la tranzacţionare în cadrul pieţelor reglementate administrate de aceștia și a faptului că instrucțiunile 
de raportare publicate pe website-ul Sectorului Instrumentelor și Investiţiilor Financiare pot face obiectul unor 
modificări, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza art. 136 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în baza art. 1 din Dispunerea de măsuri nr. 4/2008 privind semnătura electronică, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2013, 

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act 
individual: 
 

DECIZIE 
 
Art. 1 Operatorii de piaţă autorizaţi de A.S.F. vor transmite zilnic, în format electronic, către A.S.F., lista 
instrumentelor financiare admise la tranzacţionare în cadrul pieţelor reglementate administrate de aceștia, 
conform instrucțiunilor publicate pe website-ul A.S.F. 
Art. 2 Lista instrumentelor financiare menţionate la art. 1 trebuie să fie semnată electronic conform art. 1 din 
dispunerea de măsuri nr.4/24.06.2008, emisă de C.N.V.M. 
Art. 3 Prezenta decizie se va comunica operatorilor de piaţă menţionaţi la art. 1 și se publică pe website-ul 
A.S.F. și în Buletinul A.S.F. 
Art. 4 Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. 
Art. 5 Prevederile Deciziei C.N.V.M. nr. 74/19.01.2009 își încetează aplicabilitatea. 
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