
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE        
     
 

ORDIN  
privind aprobarea Regulamentului nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 

autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene și a art. 18 alin. (3) 

din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, 
administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul 

Directivei  2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității  

 
În conformitate cu prevederile art.1, 2 și art.7 alin.(1), (3), (10) și (15) din Statutul Comisiei 

Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
  

în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările și 
completările ulterioare și a prevederilor art. 18 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 
1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale 
licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie 
de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, 
   având în vedere prevederile art. 125 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în ședința din data de 20 decembrie 2012, 
emiterea următorului ordin: 
 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene și a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale 
licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie 
de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității. 

Art. 2. - Regulamentul menționat la art.1 intră în vigoare la data publicării acestuia și a 
prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se publică și în Buletinul Comisiei 
Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro). 
  
 

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, 
 

Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 
 

Bucureşti, 20 decembrie 2012 
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