
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI 
NR.10/24.09.2008 

 
 
 
În temeiul art. 1 alin. (2), 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 obiectivul fundamental al CNVM de stabilire şi menţinere a cadrului necesar 
dezvoltării pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare, precum şi de 
promovare a investiţiilor pe piaţa de capital din România,  
 
în şedinţa din data de 22 septembrie 2008, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune:  
 
 
Art.1 Se suspendă, pe perioada 1 octombrie 2008 – 31 decembrie 2008, aplicarea cotei din 
valoarea tranzacţiilor derulate pe pieţele reglementate şi în cadrul sistemelor alternative de 
tranzacţionare, prevăzută la pct. 1 al anexei la Regulamentul CNVM nr.7/2006 privind veniturile 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art.2 Se suspendă, pe perioada 1 octombrie 2008 - 31 martie 2009, aplicarea următoarelor cote: 
 

- cota din valoarea ofertelor publice de vânzare efectuate în vederea admiterii la 
tranzacţionare pe o piaţã reglementatã a valorilor mobiliare emise de societãţi comerciale 
care s-au aflat în proprietatea statului sau care se privatizeazã, prevăzută la pct. 3.1 al 
anexei la Regulamentul CNVM nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare cu modificările şi completările ulterioare; 
- cota din valoarea ofertelor publice de vânzare efectuate în vederea admiterii valorilor 
mobiliare la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, altele decât cele prevăzute la pct. 3.1, 
prevăzută la pct. 3.2 al anexei la Regulamentul CNVM nr.7/2006 privind veniturile Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 3 Prezenta Dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării pe site-ul C.N.V.M. 
(www.cnvmr.ro) şi în Buletinul CNVM. 
 
Art. 4 Direcţia Generală Autorizare Reglementare împreună cu Secretariatul General şi cu 
Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei dispuneri de măsuri. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 

http://www.cnvmr.ro/

