
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 12/07.06.2010 
 

 
În baza prevederilor art. 2 și art. 7 alin. (1) și alin. (10) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin 

O.U.G. nr. 25/2002, aprobată şi modificată in Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea 
nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 37/27.06.2005,  

nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 şi nr. 2/14.01.2010, 
 
în conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,                

cu modificările și completările ulterioare,  
 
în baza prevederilor art. 17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 privind piețele 

reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, 
 
având în vedere necesitatea stabilirii modului de aplicare a art. 17 din Regulamentul C.N.V.M. 

nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările şi 
completările ulterioare, în condițiile în care acțiunile operatorului de piață sunt tranzacționate pe o 
piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, 

 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din şedinţa din data de 

03.06.2010,  
 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 

 
Art. 1 Se suspendă aplicarea prevederilor art. 17 din Regulamentul nr. 2/2006 privind piețele 

reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, până la modificarea acestuia. 
 

Art. 2 Pe perioada suspendării prevăzute la art.1 se aplică următoarele dispoziţii: 
 
(1) În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, orice înstrăinare de 

acţiuni ale operatorului de piaţă va fi notificată acestuia şi C.N.V.M. în termen de 2 zile lucrătoare. 
 
(2) În situația în care acțiunile emise de operatorul de piață sunt tranzacționate pe o piață 

reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, obligația notificării prevăzute la 
alin. (1) revine depozitarului central, în termen de două zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei luni și           
în baza următoarelor proceduri: 
 

a) Participanții care utilizează conturi globale în sistemul depozitarului central vor raporta 
acestuia, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, datele şi informaţiile privind identitatea clienţilor cu 
deţineri de acţiuni ale operatorului de piață şi numărul de acţiuni ale operatorului de piață deţinute de 
aceştia, înregistrate în sistemele proprii de back-office. 
 

b) Depozitarul central va centraliza, la sfârşitul ultimei zile lucrătoare a fiecărei luni, datele şi 
informaţiile menționate la lit. a) și, după caz, datele și informațiile furnizate de conturile individuale 
din sistem, în vederea cumulării tuturor deţinerilor de acţiuni ale operatorului de piață pe numele unei 
persoane, având un anumit identificator unic (cod numeric personal/CUI/paşaport/cod fiscal). 

 
 
 
 
 



 
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 C.N.V.M. 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 
 


