
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 12/08.07.2009 
 

 
 
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, 
 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr. 1/31.01.2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
având în vedere prevederile Avizului C.N.V.M. nr. 47/16.10.2007, 
 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 
07.07.2009, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 
 
 
Art. I. Art. 1 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 1/31.01.2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 
„Art. 1. Prezenta dispunere de măsuri se aplică: 
a) în cazul emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt înregistrate în sistemul S.C. Depozitarul Central 
S.A., cu condiţia ca valorile mobiliare respective să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în 
cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, indiferent 
dacă acestea sunt sau nu admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România. în cazul în care 
respectivele valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România, 
acestea nu trebuie să fi fost admise la tranzacţionare pentru prima dată pe această piaţă; 
b) în cazul emitentului titlurilor de stat tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România; 
c) în cazul emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt înregistrate în sistemul S.C. Depozitarul Central 
S.A. şi constituie obiectul unei oferte publice transfrontaliere derulate în baza unui prospect notificat 
C.N.V.M. de către o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene." 
 
Art. II. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic 
al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro şi se comunică S.C. Depozitarul Central S.A. şi S.C. Bursa de 
Valori Bucureşti S.A. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 


