
”DOCUMENT DE PREZENTARE 

Proiectul de regulament vizează modificarea unor reglementări CNVM/ASF în vederea 

implementării unor prevederi ale Standardelor europene de procesare a evenimentelor 

corporative (”Market Standards for Corporate Actions Processing”), precum și în vederea 

introducerii unor alte dispoziții relevante în contextul actualelor evoluții de pe piața de capital. 

 Proiectul de regulament a fost inițial supus consultării publice în perioada 06.05.2015 – 

21.05.2015. 

În considerarea faptului că, față de forma proiectului de regulament publicată inițial spre 

consultare publică, au fost aduse unele completări semnificative, proiectul de regulament se 

repune în consultare publică, cu mențiunea că observațiile și propunerile primite în perioada 

inițială de consultare publică au fost analizate și, după caz, preluate. 

Principalele completări aduse față de forma proiectului de regulament supus inițial consultării 

publice vizează completări/modificări ale următoarelor regulamente: 

- Regulamentului CNVM nr. 13/2005, în sensul introducerii unor dispoziții în aplicarea art. 

146 (5^1) din Legea nr. 297/2004 și a unor prevederi referitoare la operarea de către 

depozitarul central a unor transferuri directe de proprietate asupra unor valori mobiliare 

înregistrare eronat în evidențele acestuia ; 

- Regulamentului CNVM nr. 1/2006, prin preluarea corespunzătoare a Dispunerilor de măsuri 

ale CNVM nr. 8/2006 și 16/2009, prin introducerea unor cerințe de raportare aplicabile în 

cazul societăților căror acțiuni se tranzacționează în cadrul unui sistem alternativ de 

tranzacționare (ATS), precum și prin realizarea unor clarificări cu privire la aplicarea unor 

dispoziții în cazul emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul unui 

sistem alternativ de tranzacționare și/sau, după caz, doar în cazul emitenților ale căror valori 

mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Precizăm că introducerea la 

nivelul reglementărilor autorității pieței de capital a unor cerințe aplicabile în cazul 

emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui ATS s-a realizat cu 

luarea în considerare a necesității protecției investitorilor, precum și a necesității realizării 

unei clarități și eficiențe sporite a actului de supraveghere realizat de autoritatea pieței de 

capital și are în vedere aplicarea dispozițiilor referitoare la sistemele alternative de 

tranzacționare sau a dispozițiilor generale referitoare la emitenții de valori mobiliare/emitenții 

admiși la tranzacționare din Legea nr. 297/2004, cu luarea în considerare a atribuțiilor și 

competențelor autorității pieței de capital. 



- Regulamentului CNVM nr. 6/2009, în sensul introducerii unor precizări referitoare la 

aplicarea corespunzătoare a regulamentului și în cazul societăților ale căror acțiuni sunt 

tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare; 

- Regulamentului CNVM nr. 4/2009, în sensul introducerii unor noi secțiuni;  

- Regulamentului ASF nr. 3/2015, în sensul ajustării unor prevederi. 

  

Proiectul de regulament vizează și modificarea unor prevederi ale a Regulamentului CNVM 

nr.32/2006, și a Regulamentului CNVM nr.5/2010, precum și modificarea Regulamentului 

CNVM nr. 1/2006 referitoare la fuziuni și divizări, precum și eliminarea unor dispoziții care 

vizau obligativitatea publicării în Buletinul ASF a unor rapoarte ale emitenților, respectiv a 

unei liste cu emitenții tranzacționați în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.” 

 


