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COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DISPUNERE DE MĂSURI 
NR. 10 / 22.11.2004

În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul CNVM adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr.
514/2002, modificată prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital,

Ţinând cont de prevederile Regulamentului CNVM nr. 2/2002 privind transparenţa şi integritatea pieţei RASDAQ, modificat şi
completat prin Regulamentul CNVM nr. 2/2004, aprobat prin Ordinul nr. 7/22.03.2004,

Având în vedere Nota comună prezentată de Direcţia Monitorizare şi Investigare din Direcţia Generală Supraveghere şi de Direcţia
Reglementare din Direcţia Generală Autorizare – Reglementare,

Conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 17/29.05.2002, nr. 31/04.11.2002 şi nr. 19/18.10.2004,

În baza hotărârii adoptate în şedinţa Comisiei din data de 15.11.2004,

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emite următoarea:

DISPUNERE DE MĂSURI

Art. 1 Art. 12 din Dispunerea de măsuri nr. 02/26.03.2004, modificată şi completată prin Dispunerile de măsuri nr. 04/04.05.20004,
nr. 06/20.07.2004 şi nr. 07/25.08.2004, se completează prin introducerea unui nou alineat şi va avea următorul cuprins:

,,Art. 12 (1) Tranzacţiile încheiate în conformitate cu prevederile art. 1 se vor reflecta în mod exclusiv în statisticile şi
indicii bursieri ai BER.

(2) Tranzacţia încheiată în afara intervalului de preţ prevăzut la art. 25 lit. a) şi b) din Regulamentul CNVM nr.
02/2002, cu modificările ulterioare, în cadrul căreia nu este admisă agregarea ordinelor şi care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:

a) cantitatea de acţiuni care face obiectul tranzacţiei reprezintă cel puţin 1% din numărul
total de acţiuni ale emitentului,

b) valoarea tranzacţiei este de cel puţin 1 miliard lei,

se va desfăşura pe o secţiune distinctă a segmentului de piaţă dedicat BER şi va fi raportată ca tranzacţie specială."

Art. 2 Prezenta Dispunere de măsuri se va publica pe site-ul CNVM şi în Buletinul CNVM aferent lunii noiembrie, anul curent.

Art. 3 Direcţia Monitorizare şi Investigare din cadrul Direcţiei Generale Supraveghere şi Direcţia Reglementare din cadrul Direcţiei
Generale Autorizare – Reglementare împreună cu Secretariatul General şi cu Directorul General Executiv vor urmări aducerea la
îndeplinire a prezentei Dispuneri de măsuri.

PREŞEDINTE, 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE
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