
COMISIA NAŢIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 
 

DISPUNEREA DE MÃSURI NR. 6/06.04.2006 
 

 
 
În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin O.U.G nr. 
25/2002, aprobatã şi modificatã prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 
297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 
 
conform Hotãrârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 17/29.05.2002, nr. 
19/18.10.2004 şi nr. 37/27.06.2005, 
 
în şedinţa din data de 05.04.2006 Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare dispune: 
 
 
 
Art. 1  Se suspendă aplicarea dispoziţiilor art. 14 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 
privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor 
centrale, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 17/2005. 
 
Art. 2  1.  Pe perioada suspendării menţionate la art. 1, art. 14 din Regulamentul nr. 13/2005 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„ (1) Pot deţine calitatea de acţionari ai depozitarului central operatorii de piaţă şi acţionarii 
societăţilor de registru şi ai Societăţii Naţionale de Compensare, Decontare şi Depozitare pentru 
Valorile Mobiliare care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 17.  
 
(2)  La momentul depunerii cererii de eliberare a autorizaţiei de înfiinţare, acţionarii depozitarului 
central reprezentând cel puţin 75% din drepturile de vot trebuie să îndeplinească cerinţele 
menţionate la art. 17.   
 
(3) Drepturile de vot aferente deţinerilor acţionarilor care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute la 
art. 17 se suspendă începând cu data eliberării autorizaţiei de înfiinţare a depozitarului central. 
Acţiunile respective se iau în considerare la stabilirea cvorumului necesar adunării generale a 
acţionarilor depozitarului central. 

(4) Acţiunile aferente participaţiei în legătură cu care nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la 
art. 17 vor fi vândute în termen de 3 luni de la data suspendării drepturilor de vot. După expirarea 
acestui termen, dacă acţiunile nu au fost vândute, se va proceda la anularea acţiunilor respective, 
emiterea unor noi acţiuni purtând acelaşi număr şi vânzarea acestora la cel mai bun preţ care 
poate fi obţinut, urmând ca preţul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziţia acţionarului 
iniţial, după reţinerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.  



(5) În situaţia în care, în urma vânzărilor menţionate la alin. (4), acţionarul cumpărător nu 
îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 17 se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (3) şi 
(4). 

(6) Consiliul de administraţie al depozitarului central este răspunzător de îndeplinirea măsurilor 
necesare pentru anularea acţiunilor, potrivit alin.(4), şi vânzarea acţiunilor nou-emise. 

(7) Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parţială 
a acţiunilor nou-emise, depozitarul central va proceda, de îndată, la reducerea capitalului social, 
cu diferenţa dintre capitalul social înregistrat şi cel deţinut de acţionarii cu drept de vot, cu 
respectarea limitelor prevăzute la art. 10, urmând ca suma corespunzătoare să fie consemnată la 
dispoziţia acţionarului iniţial, după reţinerea cheltuielilor aferente. 

(8) Dacã ulterior dobândirii calitãţii de acţionar al depozitarului central, persoana juridicã nu mai 
îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 17, se va aplica procedura prevăzută la  alin. (3) – (7)”. 
 
2. După art. 14 se introduce art. 14 1 care va avea următorul cuprins: 
 
“ Ulterior obţinerii autorizaţiei de funcţionare a depozitarului central, poate dobândi calitatea de 
acţionar al acestuia orice persoanã juridicã şi entitate fãrã personalitate juridicã autorizate de 
C.N.V.M., B.N.R. şi C.S.A. sau de autoritãţi similare din state membre, care îndeplinesc cerinţele 
prevãzute la art. 17 din prezentul regulament, precum şi prevederile Titlului IV, Capitolul 4 din 
Legea nr. 297/2004.” 
  
Art. 3. Prezenta dispunere de mãsuri se va publica pe web-site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) şi 
în Buletinul C.N.V.M. 
 
Art. 4. Direcţiei Generale Autorizare Reglementare împreunã cu Secretariatul General şi cu 
Directorul General Executiv vor urmãri ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispuneri 
de mãsuri. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 

 


