
Regulamentul nr. 14 / 2005 
privind înregistrarea şi admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor emise în temeiul 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru 
reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale „ROMPETROL 

RAFINARE” S.A. CONSTANŢA aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 89/2005 

 
 
Art. 1  În aplicarea prevederilor art. 8 alin.(2) din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii 
Comerciale „ROMPETROL RAFINARE” S.A. CONSTANŢA, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 89/2005, prezentul Regulament cuprinde dispoziţii aplicabile 
înregistrării şi admiterii la tranzacţionare a obligaţiunilor emise în temeiul acestei 
ordonanţe. 
 
Art. 2  Obligaţiunile emise în temeiul O.U.G. nr. 118/2003 vor fi înregistrate la 
C.N.V.M. în baza cererii S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. CONSTANŢA şi după 
publicarea unui prospect întocmit cu respectarea prevederilor aplicabile ale 
Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2004 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare. 
 
Art. 3  În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern emisă în 
aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 118/2003, S.C. ROMPETROL 
RAFINARE S.A. CONSTANŢA va depune la C.N.V.M., în vederea aprobării, 
prospectul menţionat la art. 2. 
 
Art. 4  S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. CONSTANŢA va publica prospectul 
prevăzut la art. 3 în termen de cinci zile lucrătoare de la aprobarea acestuia de către 
C.N.V.M. 
 
Art. 5 S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. CONSTANŢA va solicita înregistrarea la 
C.N.V.M. a  obligaţiunilor menţionate la art. 2, în termen de maximum 10 zile de la 
publicarea prospectului aprobat de C.N.V.M.  
 
Art. 6  Obligaţiunile emise de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. CONSTANŢA 
menţionate la art. 2 vor fi admise de drept la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti 
(BVB) unde sunt tranzacţionate şi acţiunile emise de acest emitent, în termen de cinci zile 
de la data înregistrării lor la C.N.V.M.  
 
Art. 7  În termenul prevăzut la art. 6, S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. 
CONSTANŢA va transmite BVB prospectul aprobat de C.N.V.M. şi publicat.  
 
Art. 8 Operaţiunile aferente tranzacţionării obligaţiunilor emise de S.C. ROMPETROL 
RAFINARE S.A. CONSTANŢA ulterior admiterii lor la tranzacţionare la BVB, se vor 
realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului CNVM nr. 13/2004 privind emitenţii 
şi operaţiunile cu valori mobiliare şi a celorlalte reglementări incidente, precum şi a 



reglementărilor BNR specifice operaţiunilor de decontare a tranzacţiilor efectuate în 
valută. 
 
Art. 9 Încălcarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se 
sancţionează conform dispoziţiilor Titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art. 10 Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării împreună cu Ordinul de 
aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Art. 11 Prezentul Regulament va fi publicat în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 


