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REFERAT DE APROBARE 

privind Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului MAR – Amânarea publicării 

informațiilor privilegiate și interacțiunile care fac obiectul supravegherii prudențiale 

 

În conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul UE nr. 1095/2010 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de 

supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Directivei 

nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,  ESMA  a adoptat Ghidul MAR– 

Amânarea publicării informațiilor privilegiate și interacțiunile care fac obiectul supravegherii 

prudențiale care a fost publicat pe site-ul ESMA în data de 13.04.2022.  

Varianta inițială a Ghidului ESMA  - Amânarea publicării informațiilor privilegiate ce a fost 

publicat pe site-ul ESMA în data de 20.10.2016 a fost implementat în legislația națională prin Norma 

A.S.F. nr. 5/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 12 aprilie 2017. 

Elementele de noutate aduse prin actualizarea Ghidului MAR – Amânarea publicării 

informațiilor privilegiate și interacțiunile care fac obiectul supravegherii prudențiale: 

Ghidul se aplică autorităților competente desemnate în temeiul art. 22 din MAR și emitenților și:  

           - prezintă o listă neexhaustivă și orientativă a intereselor legitime ale emitenților care sunt 

susceptibili de a fi prejudiciați de publicarea imediată a informațiilor privilegiate, precum și a 

situațiilor în care amânarea publicării informațiilor privilegiate este de natură să inducă publicul în 

eroare, astfel cum este menționat la art. 17 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; 

           - oferă clarificări cu privire la existența unor informații privilegiate în legătură cu cerințele 

de capital și orientările în materie de capital aferente Pilonului 2.  

Obiectivele ghidului sunt acelea de a stabili practici consecvente, eficiente și eficace în materie de 

supraveghere în cadrul Sistemului European de Supraveghere Financiară (SESF) și de a garanta 

aplicarea comună, uniformă și consecventă a art. 7 alin. (1) și a art.17 alin. (1) și (4) din MAR.  

 

În special, ghidul oferă orientări prin prezentarea de exemple menite să sprijine emitenții în decizia 

acestora de a amâna publicarea informațiilor privilegiate în temeiul art. 17 alin. (4) din MAR, în 

cadrul unei liste neexhaustive și orientative a intereselor legitime ale emitenților care sunt 

susceptibili de a fi prejudiciați de publicarea imediată a informațiilor privilegiate, precum și a 

situațiilor în care amânarea publicării informațiilor privilegiate este de natură să inducă publicul în 

eroare.  

Având în vedere cele de mai sus și pentru a asigura o aplicare unitară, uniformă și consecventă a 

dreptului Uniunii Europene, A.S.F. a considerat necesară elaborarea unui proiect de Normă pentru 

aplicarea Ghidului MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate și interacțiunile care fac 

obiectul supravegherii prudențiale. 

De asemenea, având în vedere elementele de noutate pe care le prezintă ghidul menționat anterior, 

prin proiectul de normă s-a propus și modificarea Normei nr. 5/2017 în consecință. 
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