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ORDIN 

privind aprobarea Instrucţiunii nr.5/2009 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr.11/2005  
privind înregistrarea grupurilor la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

 
În conformitate cu prevederile art.1, 2 şi ale art.7 alin.(3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.514/2002,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 21 octombrie 2009, emiterea următorului ordin: 
Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunea nr.5/2009 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr.11/2005 privind înregistrarea grupurilor 
la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul președintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.51/2005, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.888 din 4 octombrie 2005, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 
Art. 2. - Instrucţiunea menţionată la art.1 intră în vigoare la data publicării acesteia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, şi va fi publicată în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro). 

 

Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 
Gabriela Anghelache 

Bucureşti, 21 octombrie 2009. 
Nr.55. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

ANEXĂ 
I N S T R U C Ț I U N E A  Nr.5/2009 

pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr.11/2005 privind înregistrarea grupurilor  
la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

 
Articol unic. - Instrucțiunea nr.11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin 
Ordinul președintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.51/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.888 
din 4 octombrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 

1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins: 
„I N S T R U C Ț I U N E A  Nr.11/2005 

privind înregistrarea și radierea grupurilor de la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare” 
 

2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„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) și (5) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr.23/2006, cu modificările ulterioare, precum și condițiile în care se radiază înregistrarea grupului din evidențele Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare.” 
 

3. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins: 
„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;”. 
 

4. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„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 președintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.30/2006, cu modificările 
ulterioare.” 
 

5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins: 
 

„Art. 31. - (1) Radierea înregistrării grupului din evidențele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare se poate realiza în una din 
următoarele situații: 

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 acțiunile societății comerciale menționate la art.2 lit. a) sunt retrase de la tranzacționarea pe piața 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 valabilității atestatului prevăzut la art.3 alin.(1).” 
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