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REFERAT DE APROBARE 

privind proiectul de Regulament privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 

de piață 

 

Proiectul de Regulament privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

este realizat în contextul adoptării Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiunile de  piață, în baza căreia ASF trebuie să emită reglementări 

secundare. 

 

Proiectul de Regulament privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

cuprinde dispoziții prin care se reglementează, în principal, aspecte legate de: 

  

 - Oferta publică  

 - Oferta publică de vânzare 

 - Oferta publică de cumpărare și oferta publică de preluare voluntară/obligatorie 

 

- Evidența și radierea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare din 

evidențele ASF 

 

- Emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață 

reglementată 

 - Admiterea, suspendarea și retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare 

- Informarea periodică și continuă (rapoartele întocmite de către emitenți și 

rapoartele privind deținerile majore întocmite de către investitori) 

 - Dispoziții speciale privind evenimentele corporative 

 

- Emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare sau sunt 

tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem multilateral de 

tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare 

- Admiterea, înscrierea, suspendarea şi retragerea valorilor mobiliare de la 

tranzacţionare 

- Obligații de informare periodică și continuă și dispoziții speciale privind 

evenimentele corporative 

 

- Abuzul pe piață 

Dispoziţii specifice referitoare la aplicarea unor prevederi ale Regulamentului (UE) 

nr. 596/2014, precum și ale regulamentelor (UE) emise în legătură cu acesta 

  

La redactarea proiectului de Regulament, au fost avute în vedere reglementările ce trebuie 

emise în baza Legii nr. 24/2017, fiind realizate, în principal, următoarele activități: 

 

- Au fost avute în vedere următoarele norme, ale căror dispoziții au fost preluate, cu 

modificările și completările considerate necesare: 
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- Instrucțiunea CNVM nr. 11/2005 privind înregistrarea şi radierea grupurilor de la 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; 

- Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentul CNVM nr. 1/2008 privind implementarea Directivei 2007/14/CE de 

stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE 

privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţiile 

referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o 

piaţă reglementată; 

- Instrucţiunea nr. 3/2009 privind deţinerile directe şi deţinerile indirecte;   

- Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 

acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale;  

- Instrucţiunea nr. 4/2011 privind înregistrarea şi radierea valorilor mobiliare din 

evidenţele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare; 

  

- Au fost preluate dispoziții ale următoarelor dispuneri de măsuri, cu modificările și 

completările considerate necesare: 

- Dispunerea de măsuri nr.  6/2011; 

- Dispunerea de măsuri nr. 10/2009; 

- Dispunerea de măsuri nr. 4/2012; 

- Articolul 1 din Dispunerea de măsuri nr. 26/2012; 

- Dispunerea de măsuri nr. 7/04.04.2013; 

 

- Au fost preluate, cu modificările și completările considerate necesare, o serie de acte 

individuale (avize și decizii) a căror includere s-a considerat oportună;  

 

- A fost avută în vedere o transpunere mai riguroasă a unor prevederi ale unor directive 

europene (Directiva 2004/25/EC privind ofertele publice de preluare și Directiva 

2004/109/EC privind transparența); 

 

- Au fost avute în vedere activități/documente realizate la nivelul ESMA; 

 

- A fost avută în vedere reglementarea unor situații apărute în practică. 

 

act:101989%200

