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Regulamentul nr. 2/2022  

pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă   

 

În vigoare de la 03 februarie 2022 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 din 03 februarie 2022. 

 Formă aplicabilă la 03 februarie 2022. 

 

    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 

5 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 

Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare,   

    având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente 

financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată,   

    în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din 

data de 26.01.2022,   

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.   

 

   Art. I. -   Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii 

de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 478 din 11 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează:   

   1. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:   

    " Art. 32. -   A.S.F. poate aproba ca ofertele publice de vânzare să fie iniţiate începând cu 

ziua lucrătoare imediat următoare publicării prospectului."   

   2. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:   

    " (2) Alocarea valorilor mobiliare subscrise în cadrul ofertei publice de vânzare se 

realizează potrivit dispoziţiilor prospectului de ofertă. Modalitatea de alocare şi alocarea 

efectivă a valorilor mobiliare subscrise în cadrul ofertei publice sunt stabilite de către emitent, 

în cazul ofertelor publice primare, respectiv de ofertant, în cazul ofertelor publice secundare, 

fără a putea utiliza metoda de alocare «primul venit, primul servit»."   

   Art. II. -   (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi 

intră în vigoare la data publicării.   

   (2) Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 478 din 11 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

cele aduse prin prezentul regulament, se va republica în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.   

   

 Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Nicu Marcu 

 

    Bucureşti, 28 ianuarie 2022.   

    Nr. 2.   
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