
 
 

Regulamentul nr. 6 din 25 martie 2022 pentru modificarea art. 73 alin. (1) lit. c) din 

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

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 328 din data de 4 aprilie 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. 40 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 23 martie 2022, 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament. 

 

Art. I - La articolul 73 alineatul (1) din 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, 

litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) reprezentantul persoanei juridice prevăzute la lit. a) desemnat pentru a realiza 

evaluările, respectiv persoana fizică prevăzută la lit. b) trebuie să fi absolvit cursuri de 

pregătire/formare profesională în domeniul pieţei de capital în ceea ce priveşte emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiunile de piaţă având ca obiect instrumente financiare, conform 

reglementărilor în vigoare aplicabile;" 

 

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. 

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Elena-Doina Dascălu 

 

 

Bucureşti, 25 martie 2022.   

Nr. 6.   


