
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR.     7  /   04.04.2013 
 
 
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, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 şi 
10/27.03.2012, 
 
având în vedere dispoziţiile articolului 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
având în vedere dispozițiile articolului 66 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind 
emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările ulterioare, 
 
având în vedere dispozițiile Instrucțiunii nr. 3/2009 privind deţinerile directe şi deţinerile 
indirecte, 
 
în cadrul şedinţei din data de 03.04.2013, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, dispune: 
 
 
Art. 1 Aplicarea prevederilor art. 66 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare se 
suspendă până la data intrării în vigoare a modificărilor reglementărilor CNVM referitoare la 
ofertele publice de preluare obligatorii. 
 
Art. 2 Pe perioada suspendării prevăzută la art. 1 sunt aplicabile următoarele prevederi: 
”Obligația de lansare a ofertei publice de preluare obligatorii prevăzute la art. 203 alin. (1) din 
Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare nu este 
aplicabilă în situația în care o persoană sau, după caz, mai multe persoane din cadrul unui 
grup de persoane care acționează în mod concertat au derulat deja o ofertă publică de preluare 
în conformitate cu art. 203 alin. (1) din legea anterior menționată. 
Prin excepție, obligația de derulare a ofertei publice de preluare prevăzută la art. 203 alin. (1) 
din Legea nr. 297/2004 devine incidentă dacă, urmare a unor achiziții ulterioare, chiar și în 
situația în care deținerea grupului nu se modifică, o persoană din cadrul grupului se află în una 
din următoarele situații: 
- depășește 33% din drepturile de vot asupra societății emitente și deține majoritatea 

drepturilor de vot ce pot fi exercitate de respectivul grup de persoane care acționează în 
mod concertat în cadrul societății emitente; 

- deține majoritatea drepturilor de vot asupra societății emitente și sunt incidente 
prevederile art. 203 alin (4) din Legea nr. 297/2004.” 

 
Art. 3 Încălcarea prevederilor prezentei dispuneri de măsuri se sancționează potrivit 
prevederilor Titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 



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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