
 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 1/31.01.2008 

 
În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat 
şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005,  
nr. 69/12.09.2007 şi nr. 71/03.10.2007, 
 
având în vedere prevederile Titlului V Tranzacţii în marjă. Acordarea de credite şi împrumutul de 
valori mobiliare din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
precum şi ale Capitolului 3 din Titlul II Depozitarul Central din Regulamentul C.N.V.M. nr. 
13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi 
contrapărţilor centrale, 
 
în aplicarea Avizului C.N.V.M. nr.47/16.10.2007, 
 
în şedinţa din data de 31.01.2008 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 
 
 
Art. 1. Prezenta dispunere de măsuri se aplică emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe pieţele reglementate din România şi care sunt tranzacţionate pe pieţe reglementate 
din alte state membre ale Uniunii Europene, iar respectivele valori mobiliare nu au fost admise 
pentru prima dată pe piaţa reglementată din România, aşa cum aceştia sunt menţionaţi la art. 1 alin. 
(3) din Avizul C.N.V.M. nr. 47/16.10.2007. 
 
Art.2. Pentru acţiunile emise de emitenţii prevăzuţi la art.1 sunt aplicabile următoarele dispoziţii: 
 
a) pentru tranzacţionarea şi evidenţierea deţinerilor de acţiuni se utilizează mecanismul fără 
prevalidare a instrumentelor financiare, respectiv sistemul de conturi globale. Responsabilitatea 
privind existenţa acţiunilor la decontare revine intermediarului care a introdus respectivul ordin de 
vânzare şi/sau entităţii autorizate care prestează activităţi de custodie pentru vânzător; 
 
b) acţiunile ce fac obiectul unui contract de împrumut şi/sau de garanţie vor fi înregistrate în 
conturile de valori mobiliare prevăzute la art. 51 alin.(1) lit. a) sau lit. b) din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 13/2005; 
 
c) garanţiile mobiliare asupra acţiunilor care fac obiectul contractelor de garanţie reală mobiliară 
încheiate în conformitate cu dispoziţiile Titlului VI, Capitolul 2 din Legea 99/1999 se constituie 
prin indisponibilizarea acestora în conturile prevăzute la art. 51 alin.(1) lit. a) sau lit. b) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005;  
 
d) garanţiile financiare asupra acţiunilor care fac obiectul contractelor de garanţie financiară 
încheiate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.9/2004 privind unele contracte de 
garanţie financiară aprobată şi modificată prin Legea nr.222/2004 se constituie prin înscrierea şi 
evidenţierea distinctă a acestora în conturile prevăzute la art. 51 alin.(1) lit. a) sau lit. b) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005; 
 



e) în cazul formatorilor de piaţă: 
1. vânzarea în lipsă a acţiunilor reprezintă vânzarea acţiunilor pe care vânzătorul nu le deţine în 

proprietate la momentul vânzării; 
2. vânzările în lipsă a acţiunilor se vor efectua la preţuri conform regulilor pieţei reglementate. 

 
Art. 3. S.C. Depozitarul Central S.A. şi S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. vor efectua lunar 
evaluări ale aplicării mecanismului fără prevalidare a instrumentelor financiare şi a sistemului de 
conturi globale în cazul acţiunilor menţionate la art.1, rezultatul evaluărilor urmând a fi comunicat 
C.N.V.M. până cel târziu în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. S.C. Depozitarul 
Central S.A. şi S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. vor realiza evaluarea finală la şase luni de la 
începerea aplicării şi vor notifica C.N.V.M. rezultatele finale ale acesteia cel mai târziu la 1 august 
2008. 
 
Art.4. Prevederile prezentei dispuneri de măsuri se aplică timp de şase luni începând cu data de 6 
februarie 2008. 
 
Art. 5. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data comunicării sale către S.C. Depozitarul 
Central S.A. şi S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. şi se publică pe site-ul www.cnvmr.ro la 
secţiunea “Buletinul electronic”. 
 
Art. 6. Se interzice aplicarea prevederilor prezentei dispuneri de măsuri altor emitenţi decât celor 
prevăzuţi la art. 1.  
 
Art. 7. S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A., Direcţia Generală 
Autorizare – Reglementare, Secretariatul General şi Directorul General Executiv vor urmări ducerea 
la îndeplinire a prezentei dispuneri de măsuri. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 


