
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 

DISPUNERE DE MĂSURI NR.  14  / 12.08.2009  
 

 
În baza prevederilor art. 7 din Statutul C.N.V.M. adoptat prin O.U.G. 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 art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), 18 și 19, art. 6 și art. 203 din 
Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
având în vedere prevederile art. 7 pct. 4 și 17, art. 143-145, art. 278 alin. (1) lit. c) din 

OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 227/2007, 

 
având în vedere faptul că deţinerea de peste 33% din drepturile de vot asupra unei 

societaţi comerciale ale carei actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata 
atrage obligatia derularii unei oferte publice obligatorii de preluare, sub efectul art. 203 din 
Legea nr. 297/2004, situatie care ar putea duce la încălcarea prevederilor art. 144 din OUG nr. 
99/2006, 

 
având în vedere faptul că achizitionarea de actiuni in cadrul unei oferte de 

cumparare/preluare de catre un SSIF ar reprezenta detinerea de pozitii pe instrumente 
financiare in afara portofoliului de tranzactionare in scopul investirii fondurilor proprii şi nu 
ar putea constitui o deţinere temporară, aşa cum este aceasta prevăzută la art. 145 din OUG nr. 
99/2006, 

 
în baza analizei efectuate de către direcţiile de specialitate şi ca urmare a deliberărilor 

în cadrul sedinţei din data de  12.08.2009, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 
 

 
Art. 1 O societate de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) nu poate deține participații într-
o societate comercială decât în vederea și cu scopul exercitării obiectului său exclusiv de 
activitate prevăzut de lege și de actul constitutiv. 
 
Art. 2  (1) O societate de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.): 
a)  nu poate dobândi participaţii calificate, definite ca atare prin OUG nr. 99/2006, într-o 
entitate alta decât o instituţie de credit, o instituţie financiară, o societate de asigurare, o 
societate de reasigurare sau o societate ce desfăşoară activităţi care reprezintă o prelungire 
directă a activităţii bancare, cum ar fi leasing, factoring, administrare de fonduri de 
investiţii, sau care prestează servicii auxiliare activităţii bancare, cum ar fi servicii de 
procesare de date, ori desfăşoară alte activităţi similare și ale cărei acțiuni sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, dacă în acest fel SSIF poate exercita controlul, definit 
la art. 7 pct. 4 din OUG nr. 99/2006 și la art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004, 
asupra entităţii respective. 



 
b) nu poate deține mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei entități alta decât o 
instituţie de credit, o instituţie financiară, o societate de asigurare, o societate de reasigurare 
sau o societate ce desfăşoară activităţi care reprezintă o prelungire directă a activităţii 
bancare, cum ar fi leasing, factoring, administrare de fonduri de investiţii, sau care prestează 
servicii auxiliare activităţii bancare, cum ar fi servicii de procesare de date, ori desfăşoară 
alte activităţi similare şi ale cărei acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată, decât pe o perioadă de maximum două luni și cu respectarea prevederilor art. 1 
și ale lit. a) a prezentului articol. 
 
(2) Pe perioada prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt aplicabile corespunzător prevederile art. 203 
alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privitoare la suspendarea drepturilor aferente valorilor 
mobiliare care depăşesc pragul de 33% din drepturile de vot, precum şi privitoare la 
interdicţia de achiziţionare de acţiuni ale aceluiaşi emitent. 
 
(3) Deţinerea de  peste 33% prevăzută la alin. (1)  lit. b) se referă la o deţinere dobândită 
ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 297/2004. 
 
 
Art. 3 In situaţia în care S.S.I.F. are dețineri care nu se încadrează în prevederile prezentei 
dispuneri de măsuri, inclusiv dețineri în societăți comerciale care nu au emis valori mobiliare 
sau alte instrumente financiare, are obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea 
înstrăinării respectivelor dețineri în termen de cel mult 12 luni de la data în vigoare a 
prezentei dispuneri de măsuri.  
 
 
Art. 4 Încălcarea prevederilor prezentei dispuneri de măsuri constituie contravenţie şi se 
sancţionează conform dispoziţiilor Titlului X al Legii nr.297/2004. 
 
 
Art. 5 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. 
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