
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 11/21.04.2010 
 
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. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007,  
nr. 71/03.10.2007 şi nr. 2/14.01.2010, 
având în vedere solicitările S.C. B.V.B. S.A. formulate prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu  
nr. 33784/22.09.2009, nr. 6276/04.03.2010, nr. 8359/23.03.2010, nr. 8686/25.03.2010, nr. 
9898/02.04.2010 şi nr. 10243/07.04.2010, 
în considerarea obiectivelor fundamentale ale C.N.V.M., în exercitarea prerogativelor cu care a fost 
învestită, 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din şedinţele din datele de 
14.04.2010 şi 21.04.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune:  
 
 
Art. 1. Se suspendă aplicarea prevederilor art. 154 şi ale art. 155 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 
1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, până la modificarea acestuia.  
Art. 2. Pe perioada suspendării prevăzute la art. 1 se aplică următoarele dispoziţii:  
I. Acţiunile care la data intrării în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri se tranzacţionează pe piaţa 
valorilor mobiliare necotate, se vor tranzacţiona conform regulilor care guvernează piaţa valorilor 
mobiliare necotate. 
II. Acţiunile care la data intrării în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri sunt listate pe piaţa 
RASDAQ se vor tranzacţiona conform regulilor aplicabile în prezent. 
III. Emitenţii ale căror acţiuni sunt prevăzute la pct. I și pct. II vor avea obligaţii de raportare 
prevăzute la art. 113 lit. A a) - c), j), k) şi lit. E din Regulamentul C.N.V.M.  nr. 1/2006 privind 
emitenții și operațiunile cu valori mobiliare. 
IV. Obligaţiile de raportare ale emitenţilor ale căror instrumente financiare sunt tranzacţionate în 
cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare vor fi stabilite de operatorul de sistem prin reglementări 
proprii. 
Art. 3. Partea introductivă a prevederilor art. 95 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 
privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare se modifică și va avea următorul 
conținut: 
,,(3) La data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate 
sau, după caz, a reglementării statutului Pieţei RASDAQ, se abrogă:”. 
Art. 4. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul şi pe site-
ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 

 
PREŞEDINTE, 
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