
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 17/21.08.2012    
 
 
 

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 adresele S.C. B.V.B. S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.16517/2012  și 
nr. 21621/2012, 
 
având în vedere adresa S.S.I.F. Tradeville S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 
20658/2012, 
 
având în vedere dispoziţiile prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
 
având în vedere dispoziţiile prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006 republicat, 
privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările 
ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006 
 
în aplicarea prevederilor art.4, art. 6 şi 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006  
 
în aplicarea prevederilor pct.3, pct.5.1.5,  pct. 5.16, pct. 5.2.2, pct. 6.4 pct. 6.12 din 
anexa Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, 
 
având în vedere dispoziţiile prevăzute în Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.12/2012, 
 
 
în baza deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 20.08.2012, Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare dispune: 
 
 
 
Art.1 – (1) În cazul ofertelor publice de valori mobiliare, ofertantul achită în contul 
indicat de C.N.V.M. tariful de 1.000 lei perceput pentru analizarea de către C.N.V.M. a 
documentului/prospectului de ofertă depus de către ofertant. 
(2) Ofertantul are obligaţia de a face dovada plăţii sumei prevăzute la alin.(1) la data 
depunerii la C.N.V.M. a cererii de aprobare a prospectului/documentului de ofertă. 
(3) Tariful prevăzut la alin.(1) nu se aplică în cazul ofertelor publice de vânzare a unor 
acţiuni deținute, în numele Statului român, de către o instituție publică sau în cazul 
ofertelor publice de vânzare de obligaţiuni emise de autorităţi ale administraţiei publice 
centrale şi locale. 
 
Art.2 – Tariful prevăzut la art.1 alin.(1) se deduce din suma de plată corespunzătoare 
nivelului minim al cotei percepute de C.N.V.M. 
 
 



 
 
 
Art.3 – În cazul obligațiunilor corporative, al obligaţiunilor emise de autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în cazul titlurilor de stat, cota 
percepută de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vânzare prevăzută la pct.3 din Anexa 
la Regulamentul C.N.V.M nr.7/2006 este zero (0%). 
 
Art.4 – Tariful prevăzut la pct.5.1.5 şi pct.5.1.6 din Anexa la Regulamentul C.N.V.M 
nr.7/2006 nu se percepe în cazul autorizării unui O.P.C.V.M. tranzacţionabil (de tip ETF 
Exchange Traded Fund).  
 
Art.5 – Articolul 1 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.12/2012 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.1 Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006 privind 
veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, punctul 5.2.2 din anexă se va citi: 
 

5.2.2 

 Emiterea unui act individual 
de soluţionare a cererii de 
avizare/ înregistrare a: 
- altor organisme de 
plasament colectiv (A.O.P.C.);
- O.P.C. nearmonizate din alte 
state membre /O.P.C. din 
state nemembre 

10.000 lei  

 

Art.6 – Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006 punctul 6.4  
din anexa acestui regulament se va citi: 
 

6.4 

Tarif pentru înregistrarea la 
C.N.V.M. a instrumentelor 
financiare 
 

 1.000 lei 
 
Notă: 
Pentru exerciţiul financiar 
2012, nivelul tarifului pentru
înregistrarea la C.N.V.M. a 
titlurilor de stat este 0. 

 

Art.7 – În cazul tranzacțiilor OTC cu instrumente financiare listate pe piețele 
internaționale și tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare 
autorizat de C.N.V.M., nivelul cotei prevăzută la pct.6.12 din Anexa Regulamentului 
C.N.V.M. nr. 7/2006, percepută de C.N.V.M. este de 0,08% din valoarea tranzacțiilor 
raportate către depozitarii centrali. 
 
Art.8 – (1) Sumele provenind din cota prevăzută la art. 7 se suportă de cumpărător şi 
se calculează zilnic de către depozitarii centrali, pe baza informațiilor primite conform 
prevederilor în vigoare. 
(2) Depozitarii centrali  au obligaţia să încaseze sumele prevăzute la alin.(1) de la 
participanţii la sistemul de compensare – decontare şi registru sau, după caz, de la 
agenţii custode care decontează tranzacţiile OTC şi să le vireze în contul indicat de 
C.N.V.M. 
(3) Virarea sumelor colectate de către depozitarii centrali 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.9 – Depozitarii centrali  au obligaţia să transmită la 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 prevăzute la art.7 care va cuprinde, pentru fiecare 
tranzacţie OTC, cel puţin următoarele: 
a) părțile tranzacției; 
b) codul ISIN al instrumentului financiar; 
c) valoarea și volumul tranzacției; 
d) nivelul cotei aplicate; 
e) semnăturile autorizate. 
 
Art.10 – Ȋn cazul tranzacţiilor OTC, altele decât cele prevăzute la art.7 şi cele prevăzute 
în Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.8 din 20 martie 2012, se aplică o cotă de 0,15% 
din valoarea tranzacțiilor raportate, conform art. 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 
7/2006. 
  
Art.11 – Prevederile art.3 sunt aplicabile până la 30 iunie 2013. 
 
Art.12 – Prevederile art.4 sunt aplicabile până la 31 martie 2013. 
 
Art.13 – Prevederile art.7 sunt aplicabile până la 31 martie 2013. 
 
Art.14 – 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.  
 
 
 
 
 

p. PREŞEDINTE, 
 

Alexe GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


