
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 8/20.03.2012 
 

 

În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare aprobat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007, nr. 
2/14.01.2010 şi nr. 18/27.09.2011, 

având în vedere dispoziţiile prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006 privind veniturile 
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

în aplicarea prevederilor pct. 6.12 din Anexa Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile 
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  

în vederea stimulării dezvoltării pieței de capital din România,  

 

în baza deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 19.03.2012 Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare dispune: 

 
Art.1 Până la data de 31.12.2012, în cazul tranzacțiilor de tip turnaround, așa cum sunt definite în 
Codul S.C. Depozitarul Central S.A., cota prevăzută la pct.6.12 din Anexa Regulamentului 
C.N.V.M. nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, percepută de C.N.V.M. pentru tranzacțiile derulate în afara 
unei pieţe reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzacţionare (OTC) se stabileşte după cum 
urmează: 

a) pentru tranzacțiile OTC de vânzare a unor instrumente financiare de către persoanele care le-
au achiziționat în cadrul unei oferte publice de vânzare, nivelul cotei este zero (0%). 

b) pentru tranzacțiile OTC care nu sunt prevăzute la lit. a), nivelul cotei este de 0,04% din 
valoarea tranzacțiilor raportate către S.C. Depozitarul Central S.A. 

 
Art.2 (1) Sumele provenind din cota prevăzută la art. 1 lit.b) se suportă de cumpărător şi se 
calculează zilnic de către S.C. Depozitarul Central S.A, pe baza informațiilor primite conform 
prevederilor Codului S.C. Depozitarul Central S.A. 
(2) S.C. Depozitarul Central S.A. are obligaţia să încaseze sumele prevăzute la alin.(1) de la 
participantul la sistemul de compensare – decontare şi registru sau, după caz, de la agentul custode 
care decontează tranzacţiile OTC şi să le vireze în contul indicat de C.N.V.M. 
(3) Virarea sumelor colectate de către S.C. Depozitarul Central S.A. conform alin.(2) se va realiza 
lunar, cel târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice, corespunzător tranzacţiilor OTC 
din luna precedentă, fără deducerea comisioanelor bancare din obligaţia de plată. 
 
Art.3 S.C. Depozitarul Central S.A. are obligaţia să transmită C.N.V.M., pe suport de hârtie și 
suport electronic până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, o situație a 
tranzacțiilor de tip turnaround care va conţine, pentru fiecare tranzacţie OTC, cel puţin următoarele: 

a) părțile tranzacției; 
b) ISIN-ul instrumentului financiar; 
c) valoarea și volumul tranzacției; 
d) nivelul cotei aplicate; 
e) tranzacţia/tranzacțiile corespondente efectuate la S.C. Bursa de Valori București S.A. 



 
Art.4 Ȋn cazul tranzacţiilor OTC, altele decât cele prevăzute la art.1, se aplică o cotă de 0,15% din 
valoarea tranzacțiilor raportate, conform art. 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006 privind 
veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare 
 
Art.5 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 
 
 
 
 
 
 
 


