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 M1 Instrucţiunea   nr. 11/ 2005 
privind înregistrarea şi radierea grupurilor de la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

 
-Forma consolidata1- 

 
Notă: Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, până la 29 octombrie 2009. 
 
Act de bază 
► Instrucţiunea CNVM nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la CNVM 
 
Acte modificatoare 
►M1: Instrucţiunea CNVM  nr.5/2009 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii 
nr.11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare   
 
►M1 
Art. 1 
 (1) Prezenta instrucţiune stabileşte condiţiile şi modalitatea de înregistrare a grupurilor la 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. G alin. 
(4) şi (5) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările ulterioare, precum şi condiţiile în 
care se radiază înregistrarea grupului din evidenţele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 
►B 
(2) În cuprinsul prezentei instrucţiuni, termenul grup are semnificaţia prevăzută la art. 2 alin. 
(1) pct. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 
Art. 2 Înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a grupurilor se realizează în 
baza următoarelor documente: 
►M1 
a) cerere privind înregistrarea grupului, semnată de reprezentantul legal al societăţii 
comerciale, componentă a grupului, ale cărei acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată; 
►B 
b) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii care solicită 
înregistrarea grupului cu privire la componenţa grupului, precizându-se expres care este 
societatea-mamă; 
c) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii care solicită 
înregistrarea grupului şi/sau documente din care să reiasă, pentru fiecare societate 
componentă a grupului, următoarele informaţii: 
1. denumirea, forma juridică şi sediul societăţii; 
2. codul fiscal şi numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau la autoritatea 
competentă din ţara de origine; 
3. obiectul de activitate; 
4. criteriile pe baza cărora societatea a fost încadrată în cadrul grupului (deţineri de 
participaţie, relaţia societate-mamă - filiale sau alte relaţii care fac necesară consolidarea 
conturilor şi a situaţiilor financiare). 
►M1 

                                                      
1 Textul nu a fost republicat în Monitorul Oficial al României sub formă consolidată şi are un caracter 
informativ. CNVM nu-şi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestui text. 
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Art. 3 (1) Eliberarea atestatului privind înregistrarea grupului la Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare se realizează ulterior achitării tarifului aferent, stabilit în Regulamentul Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 
30/2006, cu modificările ulterioare. 
►B 
(2) Lista grupurilor înregistrate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare va fi publicată pe 
site-ul acesteia. 
►M1 
Art. 3^1 (1) Radierea înregistrării grupului din evidenţele Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare se poate realiza în una dintre următoarele situaţii: 
a) în cazul unei cereri privind radierea înregistrării grupului, semnată de reprezentantul legal 
al societăţii comerciale care a înaintat cererea de înregistrare în conformitate cu art. 2 lit. a); 
b) în cazul în care acţiunile societăţii comerciale menţionate la art. 2 lit. a) sunt retrase de la 
tranzacţionarea pe piaţa reglementată; 
c) în alte cazuri prevăzute prin reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 
(2) Radierea înregistrării grupului se face în baza atestatului Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare prin care se constată încetarea valabilităţii atestatului prevăzut la art. 3 alin. (1). 
►B 
Art. 4 Prezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de 
aprobare a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică şi în Buletinul 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro). 
 


