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ACTE ALE COMISIEI NAÞIONALE
A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/1996 privind autorizarea temporarã a agenþilor de valori
mobiliare în vederea vânzãrii acþiunilor dobândite în urma Programului de privatizare în masã
În conformitate cu prevederile art. 81 Ñ 84 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori,
având în vedere dispoziþiile art. 6 ºi 13 din aceeaºi lege,
în temeiul Hotãrârii Parlamentului României nr. 17 din 5 octombrie 1994,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Pe data prezentului ordin se aprobã
Regulamentul nr. 4/1996 privind autorizarea temporarã a
agenþilor de valori mobiliare în vederea vânzãrii acþiunilor
dobândite în urma Programului de privatizare în masã ºi

se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al
României.
Art. 2. Ñ Departamentul reglementarea pieþei ºi intermediere financiarã ºi Departamentul logistic vor asigura
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
Bucureºti, 12 iunie 1996.
Nr. 13.
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REGULAMENT

privind autorizarea temporarã a agenþilor de valori mobiliare
în vederea vânzãrii acþiunilor dobândite în urma Programului de privatizare în masã
Art. 1. Ñ Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare
(C.N.V.M.) autorizeazã temporar persoane fizice ca agenþi
de valori mobiliare, în baza contractelor încheiate de cãtre
acestea cu societãþile de valori mobiliare (S.V.M.), în vederea vânzãrii acþiunilor postprivatizãrii.
Art. 2. Ñ Autorizaþia se acordã în condiþiile respectãrii
de cãtre solicitant a prevederilor Legii nr. 52/1994 privind
valorile mobiliare ºi bursele de valori, ale regulamentelor
C.N.V.M. ºi ale prezentului regulament. Orice încãlcare a
acestora atrage aplicarea de sancþiuni.
Art. 3. Ñ Agentul de valori mobiliare este autorizat temporar pe o perioadã de 6 luni de la data începerii tranzacþionãrii în sistemul RASDAQ, perioadã care poate fi
prelungitã de cãtre C.N.V.M.
Art. 4. Ñ În vederea obþinerii autorizãrii temporare a
unui agent de valori mobiliare, societatea de valori mobiliare trebuie sã depunã la C.N.V.M. urmãtoarele:
a) o cerere-tip, completatã, semnatã ºi datatã de cãtre
reprezentantul legal al societãþii de valori mobiliare (anexa
nr. 1);
b) pentru persoana fizicã propusã spre autorizare temporarã ca agent de valori mobiliare:
• copie de pe buletinul de identitate;
• diploma de absolvire a liceului;
• certificatul care sã ateste cã a urmat un program de
pregãtire special, organizat de Asociaþia Naþionalã a
Societãþilor de Valori Mobiliare (A.N.S.V.M.);
c) un exemplar al contractului legal încheiat între agentul de valori mobiliare autorizat temporar ºi societatea de
valori mobiliare, în care sã se precizeze:
• cã societatea de valori mobiliare este rãspunzãtoare
pentru toate activitãþile agentului de valori mobiliare cu care
încheie contract temporar, atât timp cât el are aceastã
calitate;
• procedurile de transmitere a ordinelor de vânzare
cãtre societatea de valori mobiliare, pentru executare ulterioarã;
• modalitatea de obþinere a cotaþiilor pentru valorile
mobiliare, care constituie obiectul tranzacþiei sau al preþului
ultimei vânzãri;
• modalitatea de remunerare a agentului de valori mobiliare autorizat temporar.
Eliberarea autorizaþiei temporare a agentului de valori
mobiliare se va face sub condiþia prezentãrii dovezii achitãrii în contul C.N.V.M. a taxei de autorizare de 25.000 lei.
Art. 5. Ñ Dacã agentul de valori mobiliare autorizat
temporar este angajat al unei persoane juridice, cererea
completatã trebuie sã fie însoþitã, de asemenea, de un
acord legal încheiat între societatea de valori mobiliare ºi
respectiva persoanã juridicã, în care sã se precizeze termenele ºi condiþiile în care agentul de valori mobiliare
poate folosi localul ºi facilitãþile societãþii comerciale la care
este angajat.
Art. 6. Ñ Obligaþiile agentului de valori mobiliare autorizat temporar sunt urmãtoarele:
a) Agentul de valori mobiliare autorizat temporar nu
poate accepta decât ordine de vânzare. De asemenea, nu
poate oferi consultanþã pentru investiþii ºi nici nu poate
garanta clientului obþinerea unui anumit preþ.
b) Agentul de valori mobiliare autorizat temporar poate
sã accepte numai ordine de vânzare în vederea executãrii
în una dintre ºedinþele de tranzacþionare ulterioare. El

trebuie sã transmitã toate aceste ordine la societatea de
valori mobiliare, cu cel puþin o orã înaintea deschiderii
ºedinþei de tranzacþionare din ziua urmãtoare.
Înainte de a accepta un ordin de vânzare, agentul de
valori mobiliare autorizat temporar trebuie sã punã la dispoziþia clientului sãu informaþii privind ultimul preþ de vânzare al ultimei ºedinþe în care a fost tranzacþionatã
respectiva acþiune ºi cotaþia fermã de închidere sau, dacã
acestea nu sunt disponibile, ultimele cotaþii indicative.
Clientul trebuie sã specifice o limitã de preþ, în cazul
ordinelor de vânzare, pentru o valoare mobiliarã pentru
care nu existã un preþ de cumpãrare ferm.
c) Înainte de acceptarea unui ordin de vânzare, agentul
de valori mobiliare cu autorizaþie temporarã trebuie sã verifice buletinul de identitate al clientului. Ordinul de vânzare
transmis (în modalitatea precizatã prin contractul încheiat
între societatea de valori mobiliare ºi agentul de valori
mobiliare) trebuie sã conþinã cel puþin numele clientului,
numãrul ºi seria buletinului de identitate, codul numeric
personal ºi ora la care a fost primit ordinul de vânzare,
denumirea acþiunii, preþul-limitã ºi numãrul de acþiuni.
d) Toate ordinele de vânzare trebuie sã fie înregistrate
în ”Formularul de vânzare a acþiunilor dobândite în urma
Programului de privatizare în masãÒ (F.V.A.D.), semnat de
client. (anexa nr. 2). Dupã acceptarea ordinului de vânzare,
agentul de valori mobiliare autorizat temporar trebuie sã
punã la dispoziþia clientului o copie de pe F.V.A.D., completat ºi semnat. Clientul va înmâna agentului de valori
mobiliare autorizat temporar certificatul de acþionar.
e) Agentul de valori mobiliare trebuie sã trimitã societãþii de valori mobiliare F.V.A.D. în original, însoþit de certificatul de acþionar al clientului, în cel mult 5 zile de la
primirea ordinului de vânzare.
f) Agentul de valori mobiliare autorizat temporar nu
poate cere sau accepta nici un fel de compensaþie de la
clientul sãu. El poate primi compensaþie numai din partea
societãþii de valori mobiliare.
g) Agentul de valori mobiliare autorizat temporar nu
poate achita clientului suma rezultatã din vânzarea acþiunilor. Aceasta se realizeazã de cãtre societatea de valori
mobiliare, prin agentul sãu autorizat permanent, în cel mult
10 zile de la data executãrii tranzacþiei, în modalitatea convenitã între pãrþi. Clientul va semna chitanþa care confirmã
primirea banilor ºi i se va pune la dispoziþie o copie de pe
raportul de confirmare a vânzãrii, care se aflã în formularul
anexat.
h) Agentul de valori mobiliare autorizat temporar va restitui clientului certificatul de acþionar, în cazul în care ordinul de vânzare nu a putut fi executat în condiþiile cerute
de client. În cazul în care ordinul de vânzare al clientului
este dat pentru toate sau pentru o parte din acþiunile
înscrise în certificatul de acþionar ºi este executat, clientul
va primi de la societatea de valori mobiliare, prin care a
efectuat tranzacþia, un extras de cont care va confirma proprietatea clientului la registru sau faptul cã acesta nu mai
deþine nici o acþiune. Societatea de valori mobiliare va
transmite certificatul de acþionar Registrului român al acþionarilor care, dupã verificarea contului clientului, îl va anula.
i) Agentul de valori mobiliare autorizat temporar trebuie
sã-ºi prezinte autorizaþia la biroul la care ordinele de vânzare a acþiunilor sunt acceptate.
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Art. 7. Ñ Formularele de vânzare a acþiunilor dobândite
în urma Programului de privatizare în masã trebuie sã fie
pãstrate de cãtre societatea de valori mobiliare timp de
2 ani într-un loc accesibil, putând fi puse la dispoziþia
C.N.V.M., la cerere, în cel mult 4 zile lucrãtoare.
Art. 8. Ñ În conformitate cu Regulamentul privind autorizarea ºi exercitarea intermedierii de valori mobiliare, societatea de valori mobiliare poate primi de la client o sumã
totalã (comisioanele ºi celelalte taxe) ce nu poate depãºi
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8% din valoarea totalã a tranzacþiei, care va fi menþionatã
în F.V.A.D.
Art. 9. Ñ (1) Societatea de valori mobiliare care va
executa ordinele de vânzare este obligatã sã ofere clientului cel mai bun preþ în condiþiile date ale pieþei.
(2) Societatea de valori mobiliare trebuie sã execute
ordinele primite de la agenþii de valori mobiliare autorizaþi
temporar, pentru care este specificat acelaºi preþ-limitã, în
ordinea primirii, în funcþie de timpul de intrare, reflectat în
F.V.A.D.
ANEXA Nr. 1

S.V.M. ................................ Sediul ........................................................... Tel: ...............................
Autorizaþie C.N.V.M. nr. ....................................
CERERE DE AUTORIZARE TEMPORARÃ
A UNUI AGENT DE VALORI MOBILIARE

Prin prezenta solicitãm autorizarea temporarã ca agent de valori mobiliare a urmãtoarei persoane:
Numele ....................................................... Prenumele ............................................... Sex:M/F
Data naºterii .................................. Codul numeric personal .........................................................
Adresa/domiciliul ................................................................................................................................
Locul de muncã (dacã este cazul) .............................................................................................. ...
Telefonul de la domiciliu .................................... Telefonul de la serviciu ..................................
Adresa biroului unde se acceptã ordinele de vânzare .................................................................
Studii liceale & Diploma/Data ..........................................................................................................
Studii universitare & Diploma/Data .................................................................................................
Anexãm la prezenta cerere urmãtoarele documente:
• copie de pe buletinul de identitate;
• copie de pe diploma de absolvire a liceului (facultãþii);
• certificat de cazier judiciar Ñ emis cu maximum 60 de zile înainte de depunerea prezentei cereri;
• copie de pe certificatul care atestã participarea la programul de pregãtire special al
A.N.S.V.M.;
• un exemplar al contractului încheiat între agentul de valori mobiliare ºi societatea de valori
mobiliare.
Data ....................................

Semnãtura reprezentantului legal

ªtampila

al S.V.M. .............................................................
Numele ºi prenumele .............................................
Funcþia ....................................................................

ANGAJAMENT AL AGENTULUI DE VALORI MOBILIARE PROPUS PENTRU AUTORIZARE TEMPORARÃ

Declar cã nu mã aflu în incompatibilitate cu legile ºi reglementãrile în vigoare cu privire la
exercitarea activitãþii de intermediere de valori mobiliare.
În cazul în care voi fi autorizat de cãtre C.N.V.M., sunt de acord sã respect ºi sã mã conformez tuturor regulilor, regulamentelor ºi instrucþiunilor C.N.V.M. ºi A.N.S.V.M.

Data ............................................

Semnãtura
.......................................................
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ANEXA Nr. 2

S.V.M. ........................................... Sediul .............................................. Tel: ................................

FORMULAR DE VÂNZARE A ACÞIUNILOR DOBÂNDITE
ÎN URMA PROGRAMULUI DE PRIVATIZARE ÎN MASÃ

Nr. .................................
Numele ºi prenumele titularului ..........................................................................................................
B.I. Seria .................. Nr. ................................ Cod numeric personal ...........................................
Adresa ..................................................................................................................................................
Telefon domiciliu: ................................................. Telefon serviciu: .................................................
VÃ ROG SÃ VINDEÞI URMÃTOARELE ACÞIUNI AFLATE ÎN PROPRIETATEA MEA:
DENUMIREA ..................................................................................................... Nr. DE ACÞIUNI .....................
PREÞUL MINIM CERUT*) .......................................... PÂNÃ LA DATA DE ...................................................

Am luat cunoºtinþã de urmãtoarele:
• Pentru a vinde acþiunile dobândite în urma Programului de privatizare în masã, mi se vor furniza informaþii privind preþul de vânzare.
• Prezentul ordin de vânzare va fi transmis la societatea de valori mobiliare sus-menþionatã
pentru executarea tranzacþiei, posibil în urmãtoarea zi lucrãtoare.
• Existã posibilitatea ca preþul pe care l-am solicitat pentru acþiuni sã fie prea ridicat ºi, prin
urmare, sã nu existe un cumpãrãtor ºi ordinul de vânzare sã nu poatã fi executat.
• Plata sumei care mi se cuvine se va face în cel mult 10 zile de la data executãrii tranzacþiei, în locul specificat: ...................................
• Comisionul corespunzãtor tranzacþiei este de ..............% (maximum 8% din valoarea
tranzacþiei).
• Agentul de valori mobiliare autorizat temporar nu poate cere sau accepta nici un fel de compensaþie din partea mea.
• Alãturi de prezentul formular completat voi înmâna agentului de valori mobiliare autorizat temporar certificatul de acþionar, care îmi va fi înapoiat în cazul în care ordinul de vânzare nu a putut
fi executat;
În cazul în care ordinul de vânzare este executat, voi primi de la societatea de valori mobiliare
un extras de cont prin care mi se va confirma numãrul de acþiuni rãmase la registru, iar certificatul de acþionar va fi anulat.
Autorizez sus-numita societate de valori mobiliare sã transfere acþiunile mele de la registru, cu
unicul scop de a executa tranzacþia.
Data ..................... Ora ................... Semnãtura clientului .............................................................
Agentul de valori mobiliare autorizat temporar ....................................................................................
Autorizaþia C.N.V.M. nr. ...................................................
Adresa biroului ...................................................................................... Tel: ..................................
Semnãtura agentului de valori mobiliare autorizat temporar ........................................................
*) În afara cazului când pentru acea acþiune existã un preþ de cumpãrare ferm.
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ANEXA Nr. 3

S.V.M. ........................................... Sediul .............................................. Tel: ................................

RAPORT DE CONFIRMARE A VÂNZÃRII

Nr. .................................

SOCIETATEA A EXECUTAT TRANZACÞIA(ILE) ÎN CALITATE
DE BROKER .......................................... / DEALER ................................................
Nr.de
acþiuni
vândute

Codul acþiunii

Preþul
de
vânzare

Data/ora
tranzacþiei

Venitul
brut

Comisionul
(în valoare
absolutã)

Sumã
cuvenitã
clientului

Nr. de
acþiuni
rãmase

Agentul de valori mobiliare ...........................................
Autorizaþia C.N.V.M. nr. ................................................
ªtampila societãþii:

Bucureºti, 12 iunie 1996.
Nr. 4.

COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Instrucþiunilor nr. 8/1996 privind adunãrile generale ale deþinãtorilor
de valori mobiliare emise de societãþile comerciale deschise
În conformitate cu prevederile art. 79 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori,
având în vedere dispoziþiile art. 6, 13 ºi art. 14 lit. b) ºi g) din aceeaºi lege,
în temeiul Hotãrârii Parlamentului României nr. 17 din 5 octombrie 1994,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Pe data prezentului ordin se aprobã
Instrucþiunile nr. 8/1996 privind adunãrile generale ale deþinãtorilor de valori mobiliare emise de societãþile comerciale
deschise, împreunã cu anexele nr. 1Ð4, ºi se dispune
publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. Ñ Departamentul finanþarea societãþilor comerciale ºi informare continuã ºi Departamentul logistic vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului
ordin.

PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC

Bucureºti, 12 iunie 1996.
Nr. 14.
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INSTRUCÞIUNI

privind adunãrile generale ale deþinãtorilor de valori mobiliare emise de societãþile comerciale deschise
Art. 1. Ñ În înþelesul prezentelor instrucþiuni:
a) adunarea generalã a deþinãtorilor de valori mobiliare
(denumitã în continuare adunarea generalã) este formatã
din totalitatea deþinãtorilor de valori mobiliare de aceeaºi
clasã, emise de un emitent, ºi acþioneazã fie ca adunare
generalã ordinarã, fie ca adunare generalã extraordinarã;
atribuþiile acestor adunãri generale, precum ºi modul de
adoptare a deciziilor sunt stabilite prin statutul societãþii
comerciale ºi/sau prin documentul de emisiune a valorilor
mobiliare respective;
b) clasa de valori mobiliare cuprinde valori mobiliare de
acelaºi tip (acþiuni, obligaþiuni, warante, drepturi de preempþiune, opþiuni, contracte futures etc.), care au aceleaºi
clauze ºi caracteristici (valoare nominalã, drept de vot,
drept de platã a dividendelor ºi drepturi de preempþiune Ñ
pentru acþiuni Ñ ºi valoare nominalã, preþ, dobândã,
duratã/scadenþã, condiþii de rãscumpãrare, plan de rambursare, drepturi de conversiune Ñ pentru obligaþiuni);
c) Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare este denumitã
în textul regulamentului C.N.V.M.;
d) deþinãtor de valori mobiliare este persoana care are
în proprietate valori mobiliare emise de un emitent;
e) emitent de valori mobiliare este o societate comercialã,
regie autonomã, autoritate a administraþiei publice centrale
sau locale sau orice entitate legal constituitã ºi calificatã ca
atare de C.N.V.M. care, în condiþiile legii, a emis, emite
sau intenþioneazã sã emitã valori mobiliare ºi care are obligaþia de a recunoaºte ºi de a onora drepturile evidenþiate
de acestea;
f) eveniment important înseamnã apariþia oricãrei împrejurãri privind unul sau mai mulþi emitenþi de valori mobiliare, ori referitoare la una sau mai multe emisiuni sau
tipuri de valori mobiliare care, fiind fãcute publice, ar putea
influenþa semnificativ preþul sau alt aspect al evoluþiei de
piaþã a respectivelor valori mobiliare;
g) hotãrâre a adunãrii generale a deþinãtorilor de valori
mobiliare este actul final de decizie a adunãrii generale privind documentele ºi problemele supuse dezbaterii deþinãtorilor de valori mobiliare;
h) persoanã afiliatã unei societãþi comerciale este persoana fizicã sau juridicã care, în mod direct sau în cadrul
unui grup de persoane ce acþioneazã împreunã, controleazã sau este controlatã de societatea comercialã respectivã;
i) procurã specialã este înscrisul constatator al contractului de reprezentare a deþinãtorilor de valori mobiliare în
adunarea generalã;
j) societate comercialã deschisã este o societate comercialã pe acþiuni constituitã prin subscripþie publicã sau ale
cãrei acþiuni sau alte valori mobiliare convertibile în acþiuni
au fãcut obiectul unei oferte publice regulat promovate ºi
încheiate cu succes.
Art. 2. Ñ Societãþile comerciale deschise trebuie sã asigure tratamentul egal ºi echitabil al tuturor deþinãtorilor de
valori mobiliare de aceeaºi clasã, precum ºi toate condiþiile
ºi informaþiile necesare pentru a permite acestora sã-ºi
exercite drepturile care decurg din deþinerile de valori mobiliare respective.
Deþinãtorii de valori mobiliare au, printre altele, dreptul
de a participa la adunãrile generale ale deþinãtorilor de
valori mobiliare de aceeaºi clasã ºi dreptul la informaþii
suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunãrii
generale.
Art. 3. Ñ Modalitãþile de organizare ºi desfãºurare a
adunãrilor generale sunt prevãzute în Legea nr. 31/1990
privind societãþile comerciale, în contractul ºi statutul de
societate, în documentele de emisiune a valorilor mobiliare,
precum ºi în prezentele instrucþiuni.
Art. 4. Ñ Convocarea adunãrii generale

(1) Conþinutul convocãrii adunãrii generale va cuprinde
urmãtoarele informaþii:
• denumirea emitentului;
• data adunãrii generale;
• ora de începere a adunãrii generale;
• locul de desfãºurare a adunãrii generale;
• data înregistrãrii deþinãtorilor de valori mobiliare.
Adunarea generalã se convoacã pentru toþi deþinãtorii de
valori mobiliare nominative înregistraþi în Registrul valorilor
mobiliare la sfârºitul zilei ”zz II aaaaÒ (ziua, luna, anul =
”data înregistrãrii deþinãtorilor de valori mobiliareÒ);
• ordinea de zi;
• modalitatea de distribuire a documentelor ºi informaþiilor referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a
adunãrii generale;
• modalitatea de obþinere a fomularului de procurã specialã pentru reprezentare în adunarea generalã;
• data limitã de depunere/expediere a procurilor speciale la sediul emitentului.
Un model de convocare a adunãrii generale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentele instrucþiuni.
(2) Publicarea convocãrii.
Convocarea adunãrii generale a deþinãtorilor de valori
mobiliare de aceeaºi clasã este un eveniment important
pentru care societatea comercialã va întocmi, va transmite
ºi va publica un raport curent, conform prevederilor art. 4
lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/1996, privind informarea periodicã ºi continuã, realizatã de emitenþii de valori
mobiliare. Conþinutul minim al comunicatului de presã referitor la convocarea adunãrii generale este prezentat în
anexa nr. 2 la prezentele instrucþiuni.
Art. 5. Ñ Documentele puse la dispoziþia deþinãtorilor
de valori mobiliare.
Emitentul va pune la dispoziþia deþinãtorilor de valori
mobiliare toate documentele ce urmeazã a fi dezbãtute ºi
aprobate de adunarea generalã, precum ºi materiale cu
informaþii corespunzãtoare fiecãrui punct înscris în ordinea
de zi, pentru ca deþinãtorii de valori mobiliare sã poatã
vota în cunoºtinþã de cauzã.
Conþinutul minim al materialelor informative aferente problemelor supuse dezbaterii adunãrilor generale este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele instrucþiuni.
Documentele ºi materialele informative se pun la dispoziþia deþinãtorilor de valori mobiliare, pentru consultare, la
sediul emitentului, la cel al sucursalelor ºi al filialelor acestuia ºi în alte locuri ce pot fi stabilite de emitent. De asemenea, la solicitarea deþinãtorilor de valori mobiliare,
aceºtia pot obþine, contra cost, documentele ºi materialele
respective.
Art. 6. Ñ Participarea deþinãtorilor de valori mobiliare la
adunãrile generale.
Deþinãtorii de valori mobiliare pot participa la adunãrile
generale, direct sau prin reprezentanþi desemnaþi în baza
unor procuri speciale.
(1) Solicitarea de procuri speciale.
Reprezentarea în adunarea generalã în baza unei
procuri speciale poate fi solicitatã de consiliul de administraþie al emitentului, de managerul societãþii comerciale sau
de un (grup de) deþinãtor(i) de valori mobiliare. Prin grija
emitentului, o datã cu documentele ºi materialele informative pregãtite pentru adunarea generalã, se pun la dispoziþia deþinãtorilor de valori mobiliare interesaþi câte trei
exemplare din formularul de procurã specialã: unul pentru
deþinãtorul de valori mobiliare, unul pentru reprezentant ºi
unul pentru emitent (serviciul acþionariat).
(2) Conþinutul procurii speciale.
Procura specialã trebuie sã conþinã:
• numele/denumirea solicitantului procurii speciale;
• numele/denumirea deþinãtorului de valori mobiliare ºi
precizarea ponderii deþinerii de valori mobiliare în totalul
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valorilor mobiliare de aceeaºi clasã ºi a numãrului de voturi
în adunarea generalã aferent acestei deþineri;
• numele/denumirea reprezentantului (cel cãruia i se
acordã procura specialã); reprezentantul poate fi cel propus
de solicitantul procurii speciale sau o altã persoanã dintre
cele care au dreptul sã-i reprezinte pe deþinãtorii de valori
mobiliare în adunãrile generale;
• data, ora ºi locul de întrunire a adunãrii generale;
• data procurii speciale; procurile speciale purtând o
datã ulterioarã au ca efect revocarea procurilor datate
anterior;
• precizarea clarã a fiecãrei probleme supuse votului
deþinãtorilor de valori mobiliare, cu posibilitatea ca deþinãtorul de valori mobiliare sã voteze ”pentruÒ, ”împotrivãÒ sau
”abþinereÒ; fiecare candidat pentru consiliul de administraþie,
comisia de cenzori etc. va fi trecut separat, acþionarul
având posibilitatea sã voteze pentru fiecare candidat: ”pentruÒ, ”împotrivãÒ sau ”abþinereÒ;
• procura specialã poate conferi putere discreþionarã de
vot asupra unor probleme care nu au fost identificate ºi
incluse în ordinea de zi pânã la data solicitãrii acesteia;
• numele în clar ºi semnãtura deþinãtorului de valori
mobiliare.
Modelul procurii speciale este prezentat în anexa nr. 4
la prezentele instrucþiuni.
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(3) Societãþile comerciale vor pune la dispoziþia deþinãtorilor de valori mobiliare, la cererea acestora, cea mai
recentã listã disponibilã cu deþinãtorii înregistraþi ai respectivelor valori mobiliare, pentru ca deþinãtorii respectivi sã
poatã sã-ºi aleagã reprezentantul în adunarea generalã.
(4) Procura specialã este valabilã doar pentru adunarea
generalã pentru care a fost solicitatã. Drepturile de vot conferite de procura specialã vor fi exercitate numai în
maniera doritã de deþinãtorul de valori mobiliare.
(5) Persoana care reprezintã mai mulþi deþinãtori de
valori mobiliare pe bazã de procuri speciale (exemplarul 2)
va exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea
numãrului de voturi ”pentruÒ, ”împotrivãÒ ºi ”abþinereÒ, fãrã
a le compensa (de exemplu: la punctul x din ordinea de zi
reprezintã: a) voturi ”pentruÒ; b) voturi ”împotrivãÒ ºi c) ”abþineriÒ). Voturile astfel exprimate vor fi validate, pe baza
exemplarului 3 al procurilor speciale, de cãtre secretariatul
adunãrii generale.
Art. 7. Ñ Hotãrârile adunãrii generale sunt evenimente
importante, pentru care emitentul va întocmi, va transmite
ºi va publica un raport curent, conform prevederilor art. 4
lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/1996, privind informarea periodicã ºi continuã realizatã de emitenþii de valori
mobiliare.
ANEXA Nr. 1
la instrucþiuni

MODEL

de convocare a adunãrii generale a deþinãtorilor de valori mobiliare de aceeaºi clasã
Consiliul de administraþie al Societãþii Comerciale ......................................................... Ñ S.A.
(denumirea)

...................................................................... convoacã adunarea generalã ordinarã/extraordinarã a
(localitatea)

acþionarilor/deþinãtorilor de obligaþiuni etc. la data ................................................. , .....................
(data adunãrii generale)

(ora)

la ........................................................................... , pentru toþi acþionarii/deþinãtorii de obligaþiuni etc.
(locul desfãºurãrii adunãrii generale)

înregistraþi în Registrul acþionarilor/deþinãtorilor de obligaþiuni etc. la sfârºitul zilei
de .................................................... , cu urmãtoarea ordine de zi:
(data înregistrãrii deþinãtorilor
de valori mobiliare)

1.
(Se prezintã explicit
2.
toate problemele care
3.
vor face obiectul
4.
dezbaterilor adunãrii generale)
4.
4.
4.
Începând cu data ........................................ , documentele ºi materialele informative, referitoare
la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta ºi procura contra sumei de .................. lei
de la sediul Societãþii Comerciale ......................................................................... Ñ S.A. ºi al tuturor
(denumirea)

filialelor (ºi/sau) sucursalelor din þarã, la urmãtoarele adrese:
• Societatea Comercialã ..................................................... Ñ S.A. .............................................
(denumirea)

(sediul)

tel./fax .......................... între orele ....................................
• Sucursala/filiala ..................................................., ......................................................................
(denumirea)

(sediul)

tel./fax .......................... între orele .................................. .
Consiliul de administraþie/managerul etc. solicitã acordarea de procuri speciale de reprezentare
în adunarea generalã (dlui/dnei) ................................................... .
Formularele de procuri speciale se pot obþine de la adresele de mai sus. Dupã completarea ºi
semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societãþii comerciale, pânã la data de ..............................................., sau la sediile sucursalelor/filialelor, pânã la
data de .................................................., un exemplar va fi înmânat/expediat reprezentantului, la
adresa...................................................................., pânã la data de ...................................., cel de-al
treilea exemplar rãmânând la acþionarul /deþinãtorul de obligaþiuni etc.
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ANEXA Nr. 2
la instrucþiuni
CONÞINUTUL MINIM

al comunicatului de presã referitor la convocarea adunãrii generale
Consiliul de administraþie al Societãþii Comerciale ............................................................Ñ S.A.
(denumirea)

...................................................................... convoacã adunarea generalã (ordinarã/extraordinarã) a
(localitatea)

(acþionarilor/deþinãtorilor de obligaþiuni etc.) la data de ............. ....

la ................................,

(data adunãrii, ora, (locul desfãºurãrii adunãrii generale)

pentru toþi (acþionarii/deþinãtorii de obligaþiuni etc.) înregistraþi în Registrul acþionarilor/deþinãtorilor
de obligaþiuni etc. la sfârºitul zilei de ...............................................................
(data înregistrãrii deþinãtorilor de valori mobiliare)

Informaþii suplimentare, la Societatea Comercialã ...................................................................... ,
(sediul)

nr. tel./fax ......................, între orele ......................... .

ANEXA Nr. 3
la instrucþiuni
CONÞINUTUL MINIM

al materialelor informative aferente problemelor supuse dezbaterii adunãrii generale
1. Se precizeazã numãrul total de valori mobiliare aflate
în circulaþie, ai cãror deþinãtori sunt convocaþi sã participe
la adunarea generalã, precum ºi urmãtoarele informaþii:
nominalizarea deþinãtorilor de valori mobiliare semnificativi
(care deþin peste 5% din totalul valorilor mobiliare de aceeaºi clasã), volumul valorilor mobiliare deþinute, ponderea
acestei deþineri în totalul valorilor mobiliare de aceeaºi
clasã; pentru fiecare administrator ºi persoanã din conducerea societãþii comerciale, se vor preciza deþinerile de
valori mobiliare de aceeaºi clasã (volum ºi pondere, în
total).
Se vor descrie, în detaliu, procedurile de votare ºi de
numãrare a voturilor exprimate de deþinãtorii de valori
mobiliare prezenþi sau reprezentaþi în adunarea generalã.
Se vor descrie procedurile care trebuie urmate de acþionari
pentru a se retrage din societatea comercialã ºi pentru a
primi contravaloarea acþiunilor lor, conform prevederilor
art. 92 din Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale.
2. Informaþii aferente problemelor înscrise pe ordinea de
zi a adunãrii generale:
Dacã pe ordinea de zi a adunãrii generale sunt înscrise
una sau mai multe dintre problemele de mai jos, se vor
furniza deþinãtorilor de valori mobiliare informaþiile corespunzãtoare pentru:
2.1. Alegerea administratorilor:
• se prezintã numãrul membrilor consiliului de administraþie prevãzut în statutul societãþii comerciale; se descrie
procedura de alegere a administratorilor; se precizeazã

numãrul de administratori care vor fi aleºi în adunarea
generalã curentã ºi perioadele pentru care vor fi aleºi;
• se prezintã numele, vârsta ºi experienþa profesionalã/de conducere a candidaþilor pentru consiliul de administraþie, precum ºi procedurile de nominalizare a acestora;
• se descriu relaþiile de familie sau de afaceri care
existã între candidaþi ºi administratorii în funcþie sau funcþionarii societãþii comerciale;
• se precizeazã numãrul de adunãri ale consiliului de
administraþie þinute în cursul anului fiscal precedent, precum ºi administratorii care au participat la mai puþin de
80% din numãrul adunãrilor;
• se descriu situaþiile în care un administrator ºi-a prezentat demisia sau a refuzat nominalizarea pentru un nou
mandat în consiliul de administraþie, precizând motivele
invocate de acesta;
• se prezintã litigiile în care candidatul sau un afiliat al
acestuia are un interes contrar cu acela al societãþii comerciale.
2.2. Aprobarea raportului anual:
• se prezintã modificãrile pe care membrii consiliului de
administraþie intenþioneazã sã le aducã raportului anual distribuit acþionarilor ºi motivele acestor propuneri de modificare;
• se prezintã situaþiile în care raportul anual nu a fost
aprobat de toþi membrii consiliului de administraþie ºi din ce
motive.
2.3. Alegerea cenzorului extern independent:
• se numeºte cenzorul/cenzorii extern(i) independent(i)
recomandat(i) deþinãtorilor de valori mobiliare pentru anul
curent. În cazul în care cenzorii recomandaþi sunt noi, se
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prezintã motivele pentru care nu se mai recomandã cenzorii precedenþi;
• se numesc cenzorii externi independenþi care au verificat situaþiile financiare în anul fiscal precedent. Se precizeazã dacã aceºti cenzori vor fi prezenþi la adunarea
generalã pentru a rãspunde la întrebãrile deþinãtorilor de
valori mobiliare ºi, dacã nu, din ce motive nu vor fi prezenþi. Se descriu metodele de soluþionare a problemelor
ridicate de deþinãtorii de valori mobiliare în cadrul adunãrii
generale.
2.4. Modificarea capitalului
2.4.1. Emisiunea de valori mobiliare:
• se descriu valorile mobiliare pentru emiterea cãrora se
cere aprobarea adunãrii generale, precum ºi valoarea totalã
a acestora. Se descriu termenii ºi condiþiile cu privire la
valorile mobiliare ºi modalitãþile de platã;
• se precizeazã capitalul total al societãþii comerciale
înainte ºi dupã emisiunea de acþiuni;
• pentru titlurile de credit ce vor fi emise, se descriu
termenii valorilor mobiliare, inclusiv scadenþa, dobânda ºi
drepturile de conversie. Se descrie garanþia titlurilor de credit. Se precizeazã dacã datoria existentã va fi subordonatã
celei noi ºi se enumerã prevederile relevante din instrumentele juridice care stabilesc aceastã subordonare. Se
menþioneazã dacã existã prevederi care ar putea restricþiona plata dividendelor în viitor sau apariþia unor datorii
suplimentare;
• se descrie modalitatea de plasare a valorilor mobiliare
ce vor fi emise, inclusiv identificarea persoanelor care vor
achiziþiona un volum substanþial de valori mobiliare. Se
descriu scopurile declarate ale fondurilor care vor fi obþinute prin intermediul emisiunii de valori mobiliare.
2.4.2 Modificarea caracteristicilor valorilor mobiliare:
În cazul în care se propun modificãri ale valorilor mobiliare în circulaþie, se precizeazã denumirea ºi volumul acestora, precum ºi modificãrile propuse. Se descriu motivaþia
modificãrilor ºi diferenþele substanþiale dintre caracteristicile
valorilor mobiliare existente ºi ale celor nou-propuse.
2.4.3 Schimbul valorilor mobiliare:
• în cazul în care se propune ca valorile mobiliare nouemise de societatea comercialã sã fie schimbate contra
unor valori mobiliare existente, se precizeazã denumirea ºi
volumul acestora; se precizeazã denumirea ºi volumul valorilor mobiliare emise de societatea comercialã, care vor fi
schimbate pe valori mobiliare emise de altã societate
comercialã.
• se prezintã fundamentarea schimbului propus, se precizeazã dacã s-a obþinut opinia unui specialist independent
cu privire la tranzacþia intenþionatã. Se identificã persoana
care a înaintat respectivul raport ºi se include un rezumat
corect al raportului;
• pentru orice schimb propus se precizeazã motivul
tranzacþiei. Se descrie efectul general al tranzacþiei asupra
drepturilor deþinãtorilor de valori mobiliare existenþi.
2.5. Amendamente ale contractului sau ale statutului
societãþii comerciale:
• se precizeazã motivele pentru amendamentul propus;
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• se descriu efectul modificãrilor propuse ºi impactul
asupra societãþii comerciale ºi asupra drepturilor deþinãtorilor de valori mobiliare.
2.6. Modificarea structurii societãþii comerciale: fuziunea,
dobândirea, disponibilizarea de active etc.
Se vor include informaþii referitoare la urmãtoarele tipuri
de tranzacþii:
• fuziunea sau consolidarea societãþii comerciale cu o
nouã societate, sau fuziunea sau consolidarea unor societãþi comerciale noi cu societatea comercialã;
• dobândirea de cãtre societatea comercialã a unui
pachet important de valori mobiliare emise de altã societate comercialã;
• achiziþionarea sau dobândirea pe alte cãi, sau disponibilizarea de cãtre societatea comercialã a unui volum
substanþial de active sau a unui sector de activitate;
• lichidarea sau dizolvarea societãþii comerciale.
2.6.1 Informaþii despre societatea comercialã care a fost
dobânditã sau cu care a fuzionat:
• se precizeazã denumirea, adresa ºi numãrul de telefon al societãþii comerciale Ñ obiect al tranzacþiei;
• se descrie obiectul de activitate al societãþii comerciale Ñ obiect al tranzacþiei;
• se prezintã cel mai recent bilanþ anual al societãþii
comerciale Ñ obiect al tranzacþiei, precum ºi informaþiile
financiare incluse în rapoartele interimare de la data ultimului raport anual.
2.6.2. Informaþii cu privire la activele care sunt dobândite
sau disponibilizate:
• se descriu natura ºi localizarea activelor;
• se precizeazã metoda de calcul al valorii activelor ºi
opinia conducerii asupra acesteia;
• se precizeazã numele persoanei care cumpãrã sau
vinde activele;
• se descriu relaþiile care existã între respectiva persoanã ºi administratorii, funcþionarii sau afiliaþii societãþii
comerciale;
• se descriu utilizarea curentã a activelor disponibilizate
ºi modalitatea de utilizare de cãtre societatea comercialã a
celor ce vor fi dobândite.
2.6.3 Informaþii cu privire la noua entitate ce va fi creatã
prin intermediul tranzacþiei:
• se descriu efectele tranzacþiei asupra activitãþii societãþii comerciale;
• se prezintã situaþia financiarã previzionatã pentru noua
societate comercialã.
2.6.4 Informaþii cu privire la tranzacþie;
Se prezintã caracteristicile principale ale tranzacþiei:
• descrierea pãrþilor ºi termenilor tranzacþiei;
• expunerea de motive a conducerii unitãþii cu privire la
angajarea în respectiva tranzacþie în acel moment;
• schimbãri anticipate în drepturile existente ale deþinãtorilor de valori mobiliare, ca rezultat al tranzacþiei;
• consecinþele, în domeniul impozitãrii, pentru societatea
comercialã ºi pentru deþinãtorii de valori mobiliare ca
urmare a tranzacþiei.
2.6.5 Evenimente importante:
Se descriu evenimentele importante care au implicat
societatea comercialã, de la sfârºitul ultimului an fiscal, ºi
care nu au fost prezentate într-un raport de tip RS sau
RC, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/1996.
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ANEXA Nr. 4
la instrucþiuni

Model
de procurã specialã
de reprezentare în adunarea generalã

PROCURÃ SPECIALÃ

solicitatã de (Consiliul de administraþie/manager etc.)
al Societãþii Comerciale .............................................................. Ñ S.A.
Subsemnatul, deþinãtor a .........................acþiuni/obligaþiuni etc. emise de Societatea Comercialã
(numãrul)

........................................................ Ñ S.A., care îmi conferã dreptul la ................................ voturi
(denumirea)

(numãrul)

în adunarea generalã a acþionarilor/deþinãtorilor de obligaþiuni etc., numesc prin prezenta
pe .................................................................................................................. sau, în absenþa acestuia,
(numele, prenumele reprezentantului
propus de solicitantul procurii speciale)

pe .......................................................................sau pe ......................................................................,
(numele, prenumele reprezentantului
propus de solicitantul procurii speciale)

(numele, prenumele reprezentantului
ales de deþinãtorul de valori mobiliare)

din .........................................................................................................., posesor al B.I. seria ...........
(adresa reprezentantului ales de deþinãtorul de valori mobiliare)

nr. ..........................., ca reprezentant al meu în adunarea generalã ordinarã/extraordinarã a acþionarilor/deþinãtorilor de obligaþiuni etc. ai Societãþii Comerciale ........................................ Ñ S.A.,
(denumirea)

ce va avea loc la data de .............., ora ......., la .............................................................................
(locul de desfãºurare a adunãrii generale)

sau la data þinerii celei de-a doua adunãri, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea þine, sã exercite dreptul de vot aferent deþinerilor mele înregistrate în Registrul acþionarilor/deþinãtorilor de obligaþiuni etc., dupã cum urmeazã:
1. (se trec explicit ºi separat problemele supuse la vot în adunarea generalã)
Pentru ................................... Împotrivã ........................................... Abþinere ................................
2. ................
2.
2.
2.
Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreþionarã de vot reprezentantului mai sus numit
asupra problemelor care nu au fost identificate ºi incluse în ordinea de zi pânã la data prezentei.

Data ................................................

.......................................................................
(semnãtura deþinãtorului de valori mobiliare)

......................................................................
(numele, prenumele deþinãtorului
de valori mobiliare, cu majuscule)

Bucureºti, 12 iunie 1996.
Nr. 8.
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COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/1996 privind autorizarea
ºi exercitarea intermedierii de valori mobiliare
În conformitate cu prevederile art. 81, 82, 83 ºi 84 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori,
având în vedere dispoziþiile art. 6 ºi 13 din aceeaºi lege,
în temeiul Hotãrârii Parlamentului României nr. 17 din 5 octombrie 1994,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Pe data prezentului ordin se aprobã
Regulamentul nr. 3/1996 privind autorizarea ºi exercitarea
intermedierii de valori mobiliare ºi se dispune publicarea lui
în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. Ñ Departamentul reglementarea pieþei ºi intermediere financiarã ºi Departamentul logistic vor asigura
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
Bucureºti, 12 iunie 1996.
Nr. 15.

REGULAMENT

privind autorizarea ºi exercitarea intermedierii de valori mobiliare
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezentul regulament stabileºte, în conformitate cu art. 6 ºi 14 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 52/1994
privind valorile mobiliare ºi bursele de valori, norme cu privire la desfãºurarea activitãþilor de intermediere de valori
mobiliare pe pieþe organizate ºi supravegheate de Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare, denumitã în continuare
C.N.V.M.
Art. 2. Ñ În sensul prezentului regulament, expresiile de
mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
1. agent pentru valori mobiliare este o persoanã fizicã
legal autorizatã care, acþionând ca reprezentant exclusiv al
unei societãþi de valori mobiliare, executã ordine de vânzare ºi/sau de cumpãrare de valori mobiliare, în numele ºi
în contul acelei societãþi;
2. capital net reprezintã diferenþa dintre valoarea activelor ponderate ºi actualizate ale pieþei de valori mobiliare ºi
obligaþiile totale ale societãþii;
3. client este persoana fizicã sau juridicã de la care
sau în contul cãreia societatea de valori mobiliare a primit,
a dobândit sau deþine fonduri sau valori mobiliare în baza
unui contract;
4. contract de compensare este acel contract încheiat
între o societate de valori mobiliare care nu este membrã
a unei societãþi de depozitare ºi o societate de valori
mobiliare membrã a unei societãþi de depozitare (societate
de compensare), care dã posibilitatea celei dintâi sã efectueze compensarea/decontarea pentru tranzacþiile sale;
5. formator de piaþã pentru o anumitã valoare mobiliarã
este acea societate de valori mobiliare autorizatã de
C.N.V.M. ºi înregistratã la A.N.S.V.M., care acþioneazã în
nume propriu ºi oferã cotaþii ferme pentru vânzarea ºi
cumpãrarea pachetelor de valori mobiliare, aºa cum este
stabilit prin normele care reglementeazã piaþa RASDAQ;
6. grad de îndatorare reprezintã raportul dintre obligaþiile
totale ale societãþii (din care se scad fondurile clienþilor
aflate în conturi separate) ºi capitalul net;

7. intermediar pentru valori mobiliare este persoana juridicã legal autorizatã de cãtre C.N.V.M. sã exercite intermedierea de valori mobiliare cu titlu profesional, ca fapt de
comerþ, fie în cont propriu (dealer), fie în contul unor terþi
(broker);
8. intermediere de valori mobiliare este o activitate realizatã de persoane autorizate conform legii, constând în
cumpãrarea ºi/sau vânzarea de valori mobiliare ori drepturi
aferente lor sau derivând din acestea, precum ºi din operaþiuni conexe sau accesorii autorizate de C.N.V.M.;
9. ordin este cererea de a vinde sau de a cumpãra o
anumitã valoare mobiliarã;
10. organism de autoreglementare (OAR) este acea
organizaþie profesionalã care activeazã pe piaþa de capital
în baza unor reguli ºi competenþe recunoscute de C.N.V.M.
ºi care are ca obiectiv respectarea de cãtre membrii sãi a
reglementãrilor C.N.V.M. ºi a propriilor reguli;
11. piaþã lichidã se referã la o piaþã recunoscutã de
C.N.V.M., în care valoarea actualizatã a unei valori mobiliare poate fi determinatã, iar plata pentru valoarea mobiliarã vândutã poate fi încasatã prompt ºi în condiþii de
siguranþã. Dacã valoarea actualizatã nu poate fi determinatã, înseamnã cã nu existã o piaþã lichidã pentru acea
valoare mobiliarã ºi ea nu poate fi inclusã ca activ al pieþei de valori mobiliare în scopul calculãrii capitalului net;
12. piaþã RASDAQ este un sistem electronic de tranzacþionare a valorilor mobiliare al A.N.S.V.M., bazat pe
concurenþa dintre diverºi formatori de piaþã;
13. publicitate reprezintã difuzarea oricãrei informaþii de
largã audienþã prin mijloace de comunicare în masã, cum
ar fi: ziare, reviste, radio, televiziune, telecomunicaþii sau
prin alte mijloace scrise de promovare, destinate clienþilor
sau publicului larg;
14. valoarea actualizatã a activelor pieþei de valori mobiliare tranzacþionate pe o piaþã recunoscutã de C.N.V.M.
reprezintã ultimul preþ de vânzare, dacã în ultimele douã
sãptãmâni a avut loc o vânzare, sau preþul ferm de cumpãrare curent.
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CAPITOLUL II
Condiþiile ºi procedura de autorizare a societãþilor de
valori mobiliare
Art. 3. Ñ Intermedierea de valori mobiliare se realizeazã
numai pe pieþe organizate, care au fost înfiinþate ºi funcþioneazã conform autorizãrii ºi sub supravegherea C.N.V.M.
Activitãþile de intermediere vor fi desfãºurate numai de
cãtre societãþile de valori mobiliare membre ale unui organism de autoreglementare.
Art. 4. Ñ Activitãþile de intermediere pentru care
C.N.V.M. poate acorda autorizaþie unei societãþi de valori
mobiliare includ:
a) vânzarea ºi cumpãrarea de valori mobiliare pe contul
clienþilor;
b) vânzarea ºi cumpãrarea de valori mobiliare pe cont
propriu;
c) garantarea plasamentului valorilor mobiliare cu ocazia
ofertelor primare sau secundare;
d) transmiterea ordinelor clienþilor în scopul executãrii lor
prin alþi intermediari autorizaþi;
e) deþinerea de fonduri ºi/sau de valori mobiliare ale
clienþilor, în scopul executãrii ordinelor privind respectivele
valori mobiliare;
f) administrarea conturilor de portofolii individuale de
valori mobiliare ale clienþilor;
g) pãstrarea de fonduri ºi/sau de valori mobiliare ale
clienþilor, în scopul ºi în cursul administrãrii portofoliilor
acestora sau în alte scopuri autorizate în mod expres prin
reglementãrile C.N.V.M.;
h) acordarea de credite pentru finanþarea tranzacþiilor
clienþilor în limita unui plafon stabilit de Banca Naþionalã a
României, cu consultarea C.N.V.M.;
i) alte activitãþi de intermediere sau legate de intermediere autorizate de C.N.V.M., cum ar fi:
1. desfãºurarea activitãþii de formator de piaþã;
2. distribuirea titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investiþii;
3. activitãþi conexe activitãþii de intermediere de valori
mobiliare, printre care:
a) asistenþa ºi evaluarea economicã a societãþilor
comerciale în vederea stabilirii politicii de investiþii;
b) elaborarea documentaþiei în vederea majorãrii capitalului social sau/ºi finanþãrii prin plasament privat sau/ºi
ofertã publicã de vânzare a valorilor mobiliare.
Art. 5. Ñ În vederea obþinerii autorizaþiei de la
C.N.V.M., societatea de valori mobiliare trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
1. sã fie persoanã juridicã românã legal înfiinþatã ca
societate pe acþiuni în conformitate cu Legea nr. 31/1990
privind societãþile comerciale;
2. capitalul social al societãþii sã fie constituit din acþiuni
nominative cu drept de vot, fiecare acþiune conferind deþinãtorilor drepturi egale;
3. obiectul de activitate al societãþii sã fie exclusiv intermedierea de valori mobiliare;
4. la momentul înregistrãrii cererii de autorizare sã facã
dovada unui minimum de capital subscris ºi integral vãrsat,
care trebuie sã fie în proporþie de cel puþin 75% numerar;
restul de 25% poate fi aport în naturã, constând în active
corporale destinate exclusiv activitãþii societãþii;
5. societatea sau acþionarii ei semnificativi sã nu deþinã
nici un fel de participare într-o altã societate de valori
mobiliare. Membrii consiliului de administraþie sau ai comitetului de direcþie, precum ºi agenþii pentru valori mobiliare
ai societãþii pot deþine acþiuni într-o altã societate de valori
mobiliare numai dacã aceasta este deschisã ºi are acþiunile înscrise la cotã într-o bursã de valori ºi numai cu condiþia ca deþinerile individuale ºi cumulate sã nu depãºeascã
5%, respectiv 20% din capitalul subscris al unei astfel de

societãþi de valori mobiliare, precum ºi cu condiþia sã nu
fie aleºi ca membri ai conducerii unei astfel de societãþi de
valori mobiliare.
Eliberarea autorizaþiei societãþii de valori mobiliare se va
face sub condiþia prezentãrii dovezii achitãrii în contul
C.N.V.M. a taxei de autorizare de 1.000.000 lei, sumã care
va fi actualizatã anual în funcþie de rata inflaþiei, publicatã
oficial.
Art. 6. Ñ (1) Capitalul minim subscris ºi integral vãrsat
va fi de:
1. 100.000.000 lei pentru societãþile de valori mobiliare
care desfãºoarã activitãþile prevãzute la art. 4 lit. a), d), e),
i)2 ºi i)3;
2. 200.000.000 lei pentru societãþile de valori mobiliare
care desfãºoarã activitãþile prevãzute la art. 4 lit. a), b), d)
e), f), g), i)2 ºi i)3;
3. 300.000.000 lei pentru societãþile de valori mobiliare
care desfãºoarã activitãþile prevãzute la art. 4 lit. a), b), d),
e), f), g), i)1, i)2 ºi i)3;
4. 600.000.000 lei pentru societãþile de valori mobiliare
care desfãºoarã activitãþile prevãzute la art. 4 lit. a), b), c),
d), e), f), g), h), i)1, i)2 ºi i)3;
(2) În situaþia în care C.N.V.M. va autoriza alte activitãþi
de intermediere de valori mobiliare decât cele prevãzute la
art. 4 lit a)Ði), aceasta va stabili nivelul minim necesar al
capitalului.
Art. 7. Ñ (1) În scopul autorizãrii ca societate de valori
mobiliare în conformitate cu art. 35 paragraful 1 din Legea
nr. 52/1994, societãþile solicitante vor completa o cerere
standard de autorizare (formularul S.V.M. anexat la prezentul regulament).
(2) Cererea trebuie sã fie însoþitã de avizul organismului
de autoreglementare la care societatea de valori mobiliare
doreºte sã devinã membrã.
(3) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea societãþii
în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrãrii
cererii însoþite de dosarul aferent care va cuprinde piesele
prevãzute în anexã.
(4) C.N.V.M. va trimite organismului de autoreglementare
respectiv un exemplar al autorizaþiei societãþii de valori
mobiliare.
Art. 8. Ñ (1) În vederea retragerii autorizaþiei de a efectua
activitãþi de intermediere, societatea de valori mobiliare va
depune o cerere standard de renunþare la autorizaþie (formularul S.V.M.ÐR, anexat la prezentul regulament).
(2) Cererea va trebui sã fie însoþitã de avizul organismului de autoreglementare la care societatea de valori
mobiliare este membrã ºi din care doreºte sã se retragã.
(3) C.N.V.M. va decide cu privire la retragerea autorizaþiei în cel mult 30 de zile de la data înregistrãrii cererii.
Dacã înainte de a emite decizia de retragere a autorizaþiei
C.N.V.M. a impus sancþiuni ca urmare a încãlcãrii unor
prevederi ale Legii nr. 52/1994 sau ale regulamentelor
C.N.V.M., termenul de 30 de zile se prelungeºte pânã
când C.N.V.M. considerã cã este necesar ºi nu se încalcã
cerinþele de protecþie a investitorilor.
(4) C.N.V.M. va trimite organismului de autoreglementare
respectiv un exemplar al deciziei de retragere a autorizaþiei
societãþii de valori mobiliare.
Art. 9. Ñ Documentele menþionate la art. 7 ºi 8 se vor
prezenta la registratura C.N.V.M. într-un exemplar cu scris
lizibil sau în formã dactilografiatã. În situaþia în care documentele sunt incomplete, ilizibile sau incorecte, termenele
specificate în art. 7 ºi 8 vor curge de la data depunerii ultimului document în forma solicitatã.
Art. 10. Ñ În înþelesul prezentului regulament, prin
active ale pieþei de valori mobiliare se înþelege:
a) sume în cont curent la bãncile comerciale;
b) certificate de depozit;
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c) depozite la termen ºi alte instrumente care evidenþiazã depuneri la bãnci comerciale;
d) titluri de stat;
e) valori mobiliare care au fãcut obiectul unei oferte
publice, tranzacþionate pe pieþe recunoscute de C.N.V.M.,
pentru care existã o piaþã lichidã;
f) titlurile de participare la fondurile mutuale;
g) sume datorate de clienþi pentru valorile mobiliare
cumpãrate în numele lor;
h) depozite la o societate depozitarã înregistratã la
C.N.V.M.;
i) depozite la o altã societate de valori mobiliare, în
baza unui contract de compensare aprobat de C.N.V.M.;
j) obligaþiuni municipale;
k) alte active pe care C.N.V.M. le poate include în
aceastã categorie.
Art. 11. Ñ Coeficienþii de risc care se aplicã activelor
pieþei de valori mobiliare, enumerate în art. 10, în scopul
calculãrii capitalului net, sunt:
a) sume în cont curent la bãncile comerciale, 0%;
b) certificate de depozit, 2%;
c) depozite constituite la bãncile comerciale ºi alte
instrumente care evidenþiazã depuneri la bãnci comerciale,
5%; pentru depozitele constituite la bãncile comerciale
aflate sub supravegherea Bãncii Naþionale a României,
15%;
d) valoarea actualizatã a titlurilor de stat, 6%;
e) valoarea actualizatã a valorilor mobiliare care au
fãcut obiectul unei oferte publice, emise de societãþi comerciale tranzacþionate pe pieþe recunoscute de C.N.V.M.:
1. acþiuni ºi obligaþiuni ale societãþilor comerciale pentru
care existã o piaþã lichidã, 30%; pentru formatorii de piaþã
se aplicã un coeficient de risc de 20% pentru valorile
mobiliare pentru care desfãºoarã activitatea de formator de
piaþã;
2. dacã valoarea totalã a acþiunilor sau a obligaþiunilor
unei singure societãþi comerciale reprezintã mai mult de
20% din totalul activelor pieþei de valori mobiliare ale societãþii de valori mobiliare, se va aplica un coeficient de risc
de 50%;
f) titluri de participare la fondurile mutuale, 25%, dacã
valoarea totalã a titlurilor de participare la un singur fond
mutual reprezintã mai mult de 20% din totalul activelor pieþei de valori mobiliare ale societãþii de valori mobiliare, se
va aplica un factor de risc de 50%;
g) sume datorate de clienþi pentru valorile mobiliare
cumpãrate în numele lor:
1. în termen de 3 zile lucrãtoare de la data tranzacþionãri, 0%;
2. dupã cele 3 zile, valorile mobiliare cumpãrate în
numele clientului pot trece în contul societãþii, aplicându-li-se
coeficientul de risc corespunzãtor;
h) depozite la o societate depozitarã înregistratã la
C.N.V.M., 0%;
i) depozite la o altã societate de valori mobiliare, în
baza unui contract de compensare aprobat de C.N.V.M., 2%;
j) obligaþiuni municipale, 10%;
k) alte active pe care C.N.V.M. le poate include în
aceastã categorie Ñ coeficienþii de risc care vor fi determinaþi de cãtre C.N.V.M.
Art. 12. Ñ În cursul desfãºurãrii activitãþii, societãþile de
valori mobiliare trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
1. sã menþinã un nivel minim al capitalului net, dupã
cum urmeazã:
• pentru societãþile prevãzute la art. 6 paragraful (1)
pct. 1. Ñ 25.000.000 lei;
• pentru societãþile prevãzute la art. 6 paragraful (1)
pct. 2. Ñ 50.000.000 lei;
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• pentru societãþile prevãzute la art. 6 paragraful (1)
pct. 3 Ñ 100.000.000 lei ºi, în plus, pentru fiecare valoare
mobiliarã pentru care acþioneazã ca formator de piaþã Ñ
500.000 lei, pânã la maximum 150.000.000 lei, în cazul
formatorilor de piaþã pentru mai mult de 100 de valori
mobiliare;
• pentru societãþile prevãzute la art. 6 paragraful (1)
pct. 4 Ñ 150.000.000 lei;
2. sã menþinã un grad de îndatorare de maximum 15 la 1.
CAPITOLUL III
Condiþiile ºi procedura de autorizare
a agenþilor de valori mobiliare
Art. 13. Ñ Nici o persoanã fizicã nu se va angaja în
intermedierea de valori mobiliare fãrã a deþine autorizaþie
din partea C.N.V.M.
Art. 14. Ñ Agentul de valori mobiliare nu poate desfãºura activitãþi de intermediere de valori mobiliare în
numele ºi pe contul sãu.
Art. 15. Ñ Pentru a fi autorizat, agentul de valori mobiliare trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
1. sã fie angajat sau reprezentant exclusiv al unei
societãþi de valori mobiliare;
2. sã aibã cel puþin studii medii;
3. sã fi promovat ”Testul de verificare a cunoºtinþelor de
bazã în domeniul valorilor mobiliareÒ, organizat de
A.N.S.V.M., ºi sã participe la pregãtirea continuã în forma
ºi structurile de pregãtire ºi testare acreditate de C.N.V.M.;
4. sã nu deþinã acþiuni într-o altã societate de valori
mobiliare, decât în condiþiile prevãzute de Legea
nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori;
5. sã nu fie acþionar semnificativ, membru al consiliului
de administraþie sau al personalului de conducere al unei
societãþi comerciale care se aflã într-una dintre fazele procedurii de faliment sau în cele premergãtoare acesteia;
6. în calitate de agent pentru valori mobiliare, sã nu fi
fost exclus de pe o piaþã recunoscutã de cãtre C.N.V.M.;
7. sã nu fi fost sancþionat de C.N.V.M. cu interzicerea
exercitãrii oricãrei activitãþi profesionale, reglementatã de
Legea nr. 52/1994;
8. sã nu aibã antecedente penale.
Art. 16. Ñ În vederea autorizãrii unei persoane fizice ca
agent de valori mobiliare, societatea de valori mobiliare,
prin reprezentanþii ei legali, va depune o cerere la
C.N.V.M., care va cuprinde: numele, prenumele ºi calitatea
solicitantului (de angajat sau reprezentant), denumirea
societãþii de valori mobiliare unde solicitantul urmeazã sã
fie angajat. Cererea va fi însoþitã de avizul OAR la care
societatea de valori mobiliare este membrã.
Art. 17. Ñ Cererea, înaintatã cãtre C.N.V.M. ºi avizatã
de OAR, va fi însoþitã de urmãtoarele documente:
1. acte de studii;
2. curriculum vitae;
3. declaraþii de îndeplinire a condiþiilor prevãzute în
art. 15 din prezentul regulament;
4. angajament de respectare a prevederilor Legii
nr. 52/1994, ale regulamentelor C.N.V.M. ºi ale OAR corespunzãtor;
5. certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 3 luni
anterior depunerii cererii.
Art. 18. Ñ C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea
solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data
primirii cererii, însoþitã de documentele menþionate în art.
16 ºi 17 din prezentul regulament.
Eliberarea autorizaþiei de agent de valori mobiliare se va
face sub condiþia prezentãrii dovezii achitãrii în contul
C.N.V.M. a taxei de autorizare de 100.000 lei, actualizatã
anual în funcþie de rata inflaþiei, publicatã oficial.
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Art. 19. Ñ Dacã dupã primirea autorizãrii de cãtre
C.N.V.M. agentul de valori mobiliare a încãlcat vreuna dintre prevederile art. 15, agentul sau societatea de valori
mobiliare trebuie sã raporteze despre aceastã situaþie
C.N.V.M. în termen de 48 de ore.
CAPITOLUL IV
Obligaþiile societãþilor de valori mobiliare faþã de clienþi
Art. 20. Ñ Clientul va avea acces la informaþii generale
despre societatea de valori mobiliare, referitoare la: activitãþile pe care societatea este autorizatã sã le desfãºoare,
comisioanele ºi alte cheltuieli legate de serviciile pe care
societatea le pune la dispoziþia clientului, ultimul bilanþ contabil anual ºi/sau semestrial, sediul central ºi toate filialele,
precum ºi persoana de legãturã din cadrul societãþii de la
care clientul poate obþine informaþii în legãturã cu conturile
sale sau cu societatea de valori mobiliare. Societatea de
valori mobiliare are obligaþia de a face disponibile aceste
informaþii la sediul sãu. Modificãrile intervenite în legãturã
cu comisioanele ºi celelalte cheltuieli trebuie sã fie aduse
la cunoºtinþã clientului în cel mai scurt timp.
Art. 21. Ñ Societatea de valori mobiliare are datoria de
a executa ordinele clienþilor la cel mai bun preþ, în condiþiile date ale pieþei.
Înainte de a negocia o anumitã valoare mobiliarã în
cont propriu sau în contul unui acþionar semnificativ al
societãþii, al unui membru al consiliului de administraþie sau
al unui angajat al sãu, societatea de valori mobiliare trebuie sã execute ordinele primite de la clienþi pentru acea
valoare mobiliarã la acelaºi preþ sau la un preþ mai bun, în
cazul unui ordin limitã.
În situaþia în care clientul nu avanseazã banii sau titlurile necesare înaintea efectuãrii tranzacþiei, societatea are
dreptul sã refuze executarea ordinului.
În situaþia în care clientul nu avanseazã banii sau titlurile necesare în termen de 3 zile de la data tranzacþiei,
societatea de valori mobiliare:
1. poate vinde valorile mobiliare pe care clientul le cumpãrã ºi nu avanseazã banii necesari; sau
2. poate cumpãra valorile mobiliare necesare pentru
încheierea tranzacþiei, în cazul în care clientul care vinde
valori mobiliare nu le-a avansat.
Art. 22. Ñ Înainte de a face recomandãri clienþilor
potenþiali sau actuali, societatea de valori mobiliare sau
agentul sãu trebuie, printre altele, sã precizeze: dacã acþioneazã în calitate de dealer pentru valoarea mobiliarã respectivã, dacã are suficiente informaþii periodice pentru a
face o asemenea recomandare (incluzând informaþii financiare ºi alte documente accesibile publicului cu privire la
societatea ale cãrei valori mobiliare fac obiectul recomandãrii), ºi cã nu garanteazã în nici un fel pentru performanþele valorii mobiliare respective.
Pentru a dobândi autoritate discreþionarã asupra portofoliului de valori mobiliare al unui client, societatea de valori
mobiliare are obligaþia de a obþine o autorizaþie în formã
scrisã din partea clientului, de a transmite acestuia o informare despre existenþa riscului asupra capitalului investit ºi
de a preciza cã performanþele trecute nu reprezintã garanþii ale performanþelor viitoare.
Art. 23. Ñ În cazul apariþiei unui conflict de interese
între o societate de valori mobiliare ºi unul dintre clienþii
sãi, societatea va trebui sã notifice aceastã situaþie clientului în cauzã, în cel mai scurt timp. Conflictul de interese
poate apãrea fie ca urmare a faptului cã societatea de
valori mobiliare controleazã, este controlatã sau se aflã sub
acelaºi control cu emitentul valorilor mobiliare, pentru care
societatea desfãºoarã activitãþi de intermediere, fie ca

urmare a angajamentelor deja luate faþã de alþi clienþi. În
sensul prezentului articol, poziþia de control se defineºte
printr-o participare de peste 10 procente la capitalul
societãþii.
Art. 24. Ñ Dupã efectuarea unei tranzacþii, exceptând
situaþia în care aceasta implicã cumpãrarea sau vânzarea
de titluri de participare ale fondurilor deschise de investiþii,
societatea de valori mobiliare va confirma clientului executarea ordinului nu mai târziu de 2 zile lucrãtoare dupã ce
tranzacþia a avut loc. Confirmarea trebuie sã indice cel
puþin:
1. dacã societatea de valori mobiliare acþioneazã în calitate de dealer sau de broker;
2. comisioanele aferente, precum ºi alte sume pe care
societatea de valori mobiliare le-a primit sau le va primi de
la clienþi pentru tranzacþiile efectuate;
3. data la care s-a efectuat tranzacþia, denumirea, preþul
ºi numãrul de valori mobiliare cumpãrate sau vândute de
client.
Art. 25. Ñ Suma totalã (comisioanele ºi celelalte taxe)
pe care fiecare client o plãteºte în vederea efectuãrii unei
tranzacþii nu poate depãºi 8% din valoarea tranzacþiei.
Aceastã limitare nu se va aplica sumelor primite ca urmare
a plasamentului garantat.
Art. 26. Ñ O societate de valori mobiliare va depozita
fondurile primite de la clienþi pe durata unei zile lucrãtoare,
separat de fondurile societãþii. De asemenea, valorile mobiliare ale clienþilor vor fi þinute în conturi separate de cele
ale societãþii.
CAPITOLUL V
Norme de conduitã pentru societãþile de valori mobiliare
ºi agenþii acestora
Art. 27. Ñ Societatea de valori mobiliare, precum ºi
agenþii sãi trebuie sã respecte prevederile Legii
nr. 52/1994, ale prezentului regulament, instrucþiunile
C.N.V.M., precum ºi regulile ºi interpretãrile organismelor
de autoreglementare.
Art. 28. Ñ a) Societãþii de valori mobiliare îi este interzis sã facã declaraþii false sau sã omitã fapte importante
necesare pentru ca declaraþiile, în circumstanþele în care
au fost fãcute, sã nu inducã în eroare.
b) Societãþii de valori mobiliare îi este interzis sã facã
înregistrãri false sau incorecte în legãturã cu acceptarea
sau cu folosirea valorilor mobiliare ºi a fondurilor clienþilor,
sau în legãturã cu momentul ºi metoda de efectuare a
compensãrii ºi decontãrii tranzacþiilor cu valori mobiliare.
c) Societãþii de valori mobiliare îi este interzis sã efectueze tranzacþii în scopul de a influenþa în mod artificial
preþul valorilor mobiliare sau de a crea impresia unui volum
ridicat.
d) Societãþii de valori mobiliare îi este interzis sã afiºeze
cotaþii sau sã introducã ordine de naturã sã creeze o
impresie falsã asupra preþului real de piaþã al unei valori
mobiliare.
e) Societãþii de valori mobiliare îi este interzis sã efectueze tranzacþii cu o valoare mobiliarã, care ar avea ca
scop ascunderea identitãþii proprietarului acelei valori mobiliare.
f) Societãþii de valori mobiliare sau angajaþilor acesteia
le este interzis sã efectueze tranzacþii cu o anumitã valoare
mobiliarã, bazate pe informaþii confidenþiale sau privilegiate
în legãturã cu acea valoare mobiliarã, sau sã dezvãluie
asemenea informaþii unei persoane care ar putea obþine
beneficii prin tranzacþionarea pe baza acestor informaþii.
Art. 29. Ñ Societatea de valori mobiliare nu trebuie sã
efectueze tranzacþii cu frecvenþã sau cu volum nejustificate
în raport cu resursele financiare ale clientului într-un cont
asupra cãruia exercitã autoritate discreþionarã. De asemenea, societatea de valori mobiliare nu trebuie sã facã recomandãri nepotrivite din punctul de vedere al resurselor
financiare sau al obiectivelor clientului.
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Art. 30. Ñ Agentul de valori mobiliare este obligat sã
informeze conducerea societãþii cu privire la orice reclamaþii ale clienþilor sãi în legãturã cu activitatea sa ca agent.
Societatea de valori mobiliare trebuie sã þinã evidenþa tuturor acestor reclamaþii.
Art. 31. Ñ Publicitatea fãcutã de societatea de valori
mobiliare trebuie sã conþinã denumirea completã a
societãþii.
Art. 32. Ñ Publicitatea societãþii de valori mobiliare nu
trebuie sã ofere garanþii investitorilor cu privire la performanþele unei investiþii, nici sã conþinã informaþii false sau
care pot induce în eroare.
Art. 33. Ñ Publicitatea societãþii de valori mobiliare trebuie sã fie trimisã C.N.V.M. spre aprobare. Dacã C.N.V.M.
nu dezaprobã în mod expres materialul publicitar în termen
de 10 zile de la înregistrarea la registraturã, materialul se
considerã aprobat. C.N.V.M. poate dezaproba sau sista
publicarea unui material publicitar, dacã hotãrãºte cã acesta
conþine informaþii false care induc în eroare sau contravin
legii, regulilor OAR sau ale C.N.V.M.
Art. 34. Ñ Societatea de valori mobiliare trebuie sã pãstreze la sediul sãu copii de pe toate materialele publicitare
pentru o perioadã de 24 de luni de la apariþie ºi sã le
punã la dispoziþia C.N.V.M., la cerere.
CAPITOLUL VI
Documentele specifice activitãþii de intermediere.
Raportãrile financiare ºi notificãrile cãtre C.N.V.M.
Art. 35. Ñ Societãþile de valori mobiliare sunt obligate
sã þinã evidenþa strictã a operaþiunilor pe care le executã ºi
sã-ºi organizeze evidenþa contabilã în conformitate cu prevederile Legii contabilitãþii nr. 82/1991, ale reglementãrilor ºi
instrucþiunilor elaborate în scopul aplicãrii acesteia, precum
ºi cu reglementãrile specifice ale C.N.V.M.
Art. 36. Ñ Societãþile de valori mobiliare trebuie sã
întocmeascã (fãrã a se limita la) ºi sã þinã la zi urmãtoarele documente:
1. evidenþe ale intrãrilor/ieºirilor zilnice corespunzãtoare
tuturor cumpãrãrilor/vânzãrilor de valori mobiliare,
ieºiri/intrãri de numerar ºi valori mobiliare ºi alte avansuri
sau debite ale clienþilor. Acestea trebuie sã reflecte contul
în care tranzacþia a fost efectuatã, denumirea ºi numãrul
valorilor mobiliare, preþul unitar ºi cel total de vânzare sau
de cumpãrare, data tranzacþiei ca ºi numele persoanei de
la care valorile mobiliare au fost cumpãrate sau primite,
sau cãreia i-au fost vândute sau livrate respectivele valori
mobiliare, aduse la zi;
2. evidenþe pe clienþi, în care sã fie reflectate, în contul
de numerar al fiecãrui client, toate vânzãrile/cumpãrãrile,
primirile/livrãrile de valori mobiliare, actualizate cel puþin
lunar;
3. documente care sã reflecte activele ºi pasivele, conturile de venituri, de cheltuieli ºi de capital, actualizate cel
puþin lunar;
4. documente care sã reflecte separat pentru fiecare
valoare mobiliarã, la data compensãrii, toate poziþiile pe
care societatea de valori mobiliare le deþine în conturile
personale ºi ale clienþilor sãi, precum ºi localizarea lor;
5. documente care sã reflecte valorile mobiliare în curs
de transfer, dividendele ºi dobânzile primite, împrumuturile
acordate sau primite, ca ºi valorile mobiliare ce nu au fost
primite sau nu au fost livrate, actualizate cel puþin lunar;
6. un formular pentru fiecare ordin de vânzare sau de
cumpãrare de valori mobiliare, care va include cel puþin:
a) numãrul contului clientului;
b) momentul intrãrii ordinului;
c) momentul executãrii ordinului;
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d) data anulãrii ordinului, dacã este cazul;
e) tipul ordinului;
f) dacã ordinul a fost plasat la iniþiativa clientului sau la
recomandarea agentului sãu;
g) dacã societatea de valori mobiliare acþioneazã în calitate de broker sau de dealer;
h) preþul la care ordinul a fost executat;
7. dosare care sã cuprindã copii de pe confirmãrile tuturor cumpãrãrilor sau vânzãrilor de valori mobiliare, conform
art. 24, ca ºi copii de pe notele privind alte debite ºi credite ale clienþilor societãþii de valori mobiliare;
8. înregistrãri ale fiºelor conturilor, pe clienþi, care sã
evidenþieze situaþia conturilor de numerar ale acestora; înregistrãri care sã evidenþieze gradul de îndatorare ºi capitalul
net; ºi
9. dosare care sã cuprindã cererile de angajare depuse
de fiecare persoanã asociatã unei societãþi de valori mobiliare, inclusiv date privind respingerea, suspendarea sau
retragerea autorizaþiei de a acþiona în calitate de agent de
valori mobiliare pe o piaþã recunoscutã de C.N.V.M., precum ºi date despre condamnãri sau puneri sub acuzare în
legãturã cu activitatea de intermediere.
Art. 37. Ñ Societatea de valori mobiliare trebuie sã
întocmeascã ºi sã pãstreze la zi toate documentele prevãzute la art. 36, în scopul de a reflecta cu exactitate situaþia financiarã ºi a permite verificarea ºi copierea acestor
evidenþe în orice moment, de cãtre inspectori sau alþi
reprezentanþi ai C.N.V.M. C.N.V.M. are, de asemenea,
dreptul de a solicita, a verifica ºi a copia în orice moment
orice evidenþe pe care societatea de valori mobiliare le
întocmeºte în baza regulamentelor organismelor de autoreglementare.
Art. 38. Ñ Toate documentele prevãzute la art. 36 trebuie sã fie pãstrate pentru o perioadã de minimum 5 ani
într-un loc accesibil ºi sã poatã fi puse la dispoziþia
C.N.V.M., la cerere, în cel mult 4 zile lucrãtoare.
Art. 39. Ñ În scopul supravegherii de cãtre C.N.V.M. a
activitãþii desfãºurate de societãþile de valori mobiliare,
acestea vor depune la C.N.V.M. urmãtoarele situaþii:
1. lunar, ”Situaþia privind capitalul net minim ºi gradul de
îndatorareÒ. Aceastã situaþie va fi depusã la C.N.V.M. în
termen de 25 de zile lucrãtoare de la sfârºitul lunii, în formularul pus la dispoziþie de cãtre C.N.V.M.;
2. raportãrile semestriale, în cel mult 45 de zile dupã
sfârºitul semestrului.
Rapoartele semestriale trebuie sã includã ”Bilanþul contabil semestrial, ”Contul de profit ºi pierderiÒ ºi ”Situaþia privind capitalul net minim ºi gradul de îndatorareÒ, conform
formularului pus la dispoziþie de C.N.V.M.;
3. raportãrile anuale, în cel mult 90 de zile de la
încheierea exerciþiului financiar.
Raportul anual, certificat de cãtre un cenzor extern independent, trebuie sã cuprindã: Bilanþul contabil anual cu
toate anexele corespunzãtoare, ”Situaþia privind capitalul net
minim ºi gradul de îndatorareÒ, ”Raportul de gestiune al
administratorilorÒ ºi ”Situaþia modificãrilor în Registrul acþionarilorÒ;
4. alte situaþii pe care C.N.V.M. le poate solicita.
Art. 40. Ñ Societãþile de valori mobiliare trebuie sã
expedieze clienþilor, trimestrial, situaþia conturilor acestora,
dacã în aceastã perioadã a avut loc vreo tranzacþie.
Clientului care deþine un cont activ de numerar sau de
valori mobiliare i se va transmite, de asemenea, un raport
anual.
Art. 41. Ñ (1) Societatea de valori mobiliare care nu
îndeplineºte condiþiile stabilite în art. 12 sau constatã nereguli în întocmirea ºi pãstrarea la zi a documentelor, în
forma stabilitã în art. 36, va trebui sã notifice, în scris sau
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electronic, C.N.V.M. ºi organismului de autoreglementare
corespunzãtor, în termen de 24 de ore de la constatarea
abaterii. În plus, aceeaºi societate trebuie sã precizeze
C.N.V.M. ºi OAR mãsurile luate pentru a corecta situaþia.
Ori de câte ori cenzorul extern independent descoperã
o neregulã în documentele financiar-contabile ale societãþii
de valori mobiliare, el trebuie sã raporteze C.N.V.M. sau
organismului de autoreglementare în cel mult 2 zile lucrãtoare.
Ori de câte ori organismul de autoreglementare descoperã o neregulã în documentele financiar-contabile ale
societãþii de valori mobiliare, acesta trebuie sã notifice
C.N.V.M., chiar dacã societatea de intermediere a fãcut
acest lucru.
(2) Dacã o societate de valori mobiliare a încãlcat vreuna dintre prevederile art. 12 sau ale art. 36, atunci
C.N.V.M. sau/ºi organismul de autoreglementare poate lua
mãsuri disciplinare împotriva acestei societãþi, inclusiv suspendarea temporarã a societãþii de valori mobiliare, în
scopul protejãrii investitorilor.
CAPITOLUL VII
Sancþiuni
Art. 42. Ñ Pentru încãlcarea prevederilor prezentului
regulament, C.N.V.M. stabileºte rãspunderi ºi sancþiuni în
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/1994.
Art. 43. Ñ C.N.V.M. anuleazã autorizaþia obþinutã pe
baza unor informaþii false sau eronate ºi va interzice pãrþilor rãspunzãtoare exercitarea oricãrei activitãþi de intermediere de valori mobiliare sau a oricãrei alte activitãþi
reglementate de Legea nr. 52/1994.
Art. 44. Ñ În cazul în care:
1. societatea sau agentul de valori mobiliare nu respectã prevederile cu privire la obþinerea autorizaþiei; sau
2. nu raporteazã despre aceste nerespectãri în termen
de 48 de ore de la constatarea lor,
C.N.V.M. poate sã sancþioneze cu avertisment, sã suspende sau sã retragã autorizaþia de funcþionare, sau poate
aplica o amendã care nu va depãºi 30.000.000 lei.
Art. 45. Ñ În cazul în care o societate de valori mobiliare nu respectã cerinþele cu privire la capitalul net minim
sau are un grad de îndatorare mai mare de 15 la 1,
aceasta este obligatã sã corecteze abaterea în termen de
2 zile lucrãtoare de la data constatãrii. În caz contrar,
C.N.V.M. poate:
1. sã sancþioneze societatea de valori mobiliare cu avertisment, în cazul în care este prima abatere în decursul
unei perioade de 2 ani;
2. sã suspende sau sã retragã autorizaþia societãþii de
valori mobiliare, în cazul în care aceasta nu este la prima
abatere sau dacã abaterea respectivã nu poate fi corectatã.
În scopul protejãrii investitorilor, C.N.V.M. poate suspenda temporar autorizaþia unei societãþi de valori mobiliare
înainte de expirarea termenului de 2 zile lucrãtoare sau
poate aplica o amendã reprezentând între 0,1 ºi 1% din
capitalul vãrsat al societãþii de valori mobiliare.
Art. 46. Ñ Societatea de valori mobiliare ºi/sau agenþii
sãi, care nu îºi îndeplinesc îndatoririle faþã de clienþi, prevãzute în prezentul regulament, vor fi obligaþi sã despãgubeascã clienþii pentru pierderile cauzate ºi pot fi sancþionaþi
de C.N.V.M. cu avertisment, cu suspendarea sau cu retragerea autorizaþiei societãþii ºi/sau a agenþilor responsabili,
sau cu o amendã de maximum 30.000.000 lei sau de 3 ori
beneficiul rezultat, oricare dintre acestea este mai mare.
Art. 47. Ñ Societatea de valori mobiliare ºi/sau agenþii
care se implicã în activitãþi frauduloase, prin care încalcã
reglementãrile C.N.V.M. sau Legea nr. 52/1994 ºi pentru

care nu au fost prevãzute în mod expres sancþiuni în prezentul regulament sau în Legea nr. 52/1994, vor fi obligaþi
sã despãgubeascã clienþii pentru pierderile cauzate ºi pot
fi sancþionaþi de C.N.V.M. cu avertisment, suspendarea sau
retragerea autorizaþiei sale ºi/sau a agenþilor responsabili,
sau cu o amendã de maximum 30.000.000 lei sau de 3 ori
beneficiul rezultat, oricare dintre acestea este mai mare.
Art. 48. Ñ Dacã o societate de valori mobiliare încalcã
prevederile prezentului regulament referitoare la publicitate,
C.N.V.M. poate cere sistarea imediatã a unor asemenea
practici ºi poate aplica o amendã de maximum 10.000.000 lei,
în cazul în care nu se pot aplica prevederile art. 47.
Art. 49. Ñ Dacã suma totalã primitã de la un client
pentru o tranzacþie depãºeºte nivelul prevãzut în prezentul
regulament, C.N.V.M. poate aplica o amendã între 0,1 ºi
1% din capitalul vãrsat al societãþii de valori mobiliare.
C.N.V.M. va cere societãþii de valori mobiliare sã despãgubeascã pe clienþi pentru pierderile cauzate ºi o poate sancþiona cu avertisment, cu suspendarea sau retragerea
autorizaþiei sale ºi/sau a agenþilor responsabili. Amenda
aplicabilã agentului nu va depãºi 15.000.000 lei.
Art. 50. Ñ Dacã o societate de valori mobiliare sau
agenþii sãi efectueazã tranzacþii pe baza unor informaþii
confidenþiale ºi privilegiate sau transmite informaþii confidenþiale sau privilegiate unei persoane care foloseºte asemenea informaþii pentru tranzacþionarea de valori mobiliare,
C.N.V.M. le va putea aplica o amendã, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 52/1994. Amenda aplicabilã persoanelor fizice nu poate depãºi 30.000.000 lei sau de 3 ori
beneficiul rezultat, oricare dintre acestea este mai mare.
Art. 51. Ñ Dacã societatea de valori mobiliare nu se
conformeazã cerinþelor referitoare la evidenþa contabilã,
cuprinse în prezentul regulament, C.N.V.M. va cere societãþii sã corecteze abaterile respective în termen de 2 zile
lucrãtoare. În caz contrar, C.N.V.M. poate:
1. sã sancþioneze societatea de valori mobiliare cu avertisment, în cazul în care aceasta se aflã la prima abatere
în ultimii 2 ani;
2. sã suspende sau sã retragã autorizaþia societãþii de
valori mobiliare, în cazul în care nu se aflã la prima abatere sau dacã abaterea nu poate fi corectatã.
În scopul protejãrii intereselor investitorilor, C.N.V.M.
poate suspenda temporar autorizaþia unei societãþi de valori
mobiliare înainte de expirarea termenului de 2 zile lucrãtoare sau poate sã aplice o amendã reprezentând între 0,1
ºi 1% din capitalul vãrsat al societãþii de valori mobiliare.
Art. 52. Ñ Dacã o societate de valori mobiliare întocmeºte ºi prezintã C.N.V.M. documente financiar-contabile
false, incomplete sau inexacte, sau alte rapoarte care trebuie înaintate conform reglementãrilor C.N.V.M., aceasta
poate aplica o amendã reprezentând între 1 ºi 3% din
capitalul vãrsat sau poate suspenda sau retrage autorizaþia
societãþii respective.
Art. 53. Ñ Dacã societatea de valori mobiliare nu trimite
raportãrile în termenul prevãzut de prezentul regulament,
C.N.V.M. poate aplica o amendã reprezentând între 0,1 ºi
1% din capitalul vãrsat pentru fiecare zi de întârziere, sau
poate sã sancþioneze cu avertisment, suspendarea sau
retragerea autorizaþiei societãþii de valori mobiliare.
Art. 54. Ñ Dacã o societate de valori mobiliare nu trimite la C.N.V.M. raportãrile certificate de cãtre un cenzor
extern independent, potrivit prevederilor prezentului regulament, C.N.V.M. poate aplica o amendã reprezentând între
0,1 ºi 1% din capitalul vãrsat al societãþii de valori
mobiliare.
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Art. 55. Ñ Nivelurile minime ºi maxime ale amenzilor
din prezentul capitol se actualizeazã anual cu rata inflaþiei,
publicatã oficial.
Art. 56. Ñ O persoanã juridicã exercitând activitate de
intermediere fãrã a avea autorizaþie, conform prevederilor
prezentului regulament, poate fi sancþionatã cu amendã
cuprinsã între 0,1 ºi 1% din capitalul social vãrsat al respectivei persoane. În cazul persoanelor fizice, acestea vor
fi sancþionate cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendã pânã la 30.000.000 lei.
CAPITOLUL VIII
Dispoziþii finale ºi tranzitorii
Art. 57. Ñ (1) Societatea de valori mobiliare va supune
autorizãrii prealabile a C.N.V.M. orice modificare în modul
de organizare ºi funcþionare, orice reducere sau majorare
a capitalului, precum ºi emisiunea de valori mobiliare, notificând C.N.V.M. schimbãrile în conducerea societãþii ºi în
deþinerea capitalului social.
(2) Pentru orice notificare cãtre C.N.V.M. a modificãrilor
în conducerea sau în deþinerea capitalului social, societatea va achita o taxã de 10.000 lei, actualizatã anual în
funcþie de rata inflaþiei, publicatã oficial.
Art. 58. Ñ Societãþile de valori mobiliare ºi agenþii de
valori mobiliare, autorizaþi pânã la data intrãrii în vigoare a
prezentului regulament, sunt ºi rãmân legal autorizaþi.
Art. 59. Ñ (1) Prezentul regulament intrã în vigoare la
data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, cu
excepþia prevederilor art. 6 paragraful (1) ºi ale art. 12,
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care vor intra în vigoare în termen de 6 luni de la data
publicãrii acestuia în Monitorul Oficial al României.
(2) Societãþile de valori mobiliare descrise în paragraful
anterior vor avea la dispoziþie 6 luni de la intrarea în
vigoare a prezentului regulament pentru a atinge nivelurile
de capital social minim integral vãrsat ºi de capital net prevãzute în acest regulament.
În cazul societãþilor de valori mobiliare care îndeplinesc
funcþia de formatori de piaþã, acestea vor trebui sã menþinã un nivel al capitalului minim subscris ºi integral vãrsat
de 100.000.000 lei ºi un nivel al capitalului net de
40.000.000 lei pânã la data expirãrii perioadei prevãzute în
alineatul anterior, când prevederile art. 4 paragraful (1) ºi
ale art. 10 vor deveni aplicabile.
(3) Prevederile cap. IÑ VI din Regulamentul privind
autorizarea societãþilor de intermediere ºi a agenþilor de
valori mobiliare, adoptat de C.N.V.M. prin Ordinul nr. 1 din
11 octombrie 1994, precum ºi prevederile Instrucþiunii nr. 2
din 1 august 1995, aprobatã prin Ordinul nr. 46 din 1
august 1995, ale Instrucþiunii nr. 4 din 26 septembrie 1995,
aprobatã prin Ordinul nr. 59 din 26 septembrie 1995, ale
Instrucþiunii nr. 6 din 31 octombrie 1995, aprobatã prin
Ordinul nr. 71 din 31 octombrie 1995, ale Instrucþiunii
nr. 8 din 20 noiembrie 1995, aprobatã prin Ordinul nr. 76
din 20 noiembrie 1995, ale Instrucþiunii nr. 3 din 13 februarie 1996, aprobatã prin Ordinul nr. 5 din 13 februarie
1996, se abrogã la data intrãrii în vigoare a prezentului
regulament.

Bucureºti, 12 iunie 1996.
Nr. 3.

FORMULAR S.V.M.
CERERE

pentru autorizarea societãþilor de valori mobiliare
OPIS

1. Cerere de autorizare a societãþii de valori mobiliare.
2. Contract de societate ºi statut, autentificate ºi purtând ºtampila Registrului comerþului.
3. Copie de pe decizia definitivã a instanþei, prin care se autorizeazã înfiinþarea societãþii
comerciale.
4. Copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului comerþului.
5. Copie de pe extrasul de cont care dovedeºte vãrsarea capitalului în numerar.
6. Raportul de evaluare pentru aportul în naturã.
7. Documente care sã probeze cã sediul societãþii se aflã în folosinþa exclusivã a acesteia.
8. Pentru membrii consiliului de administraþie, ai comitetului de direcþie ºi pentru cenzorii
numiþi, urmãtoarele documente:
• curriculum vitae;
• certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 3 luni anterior depunerii cererii;
• declaraþie sub semnãturã autografã, care sã specifice cã nu încalcã prevederile Legii
nr. 31/1990, ale Legii nr. 52/1994 ºi ale reglementãrilor legale în vigoare în legãturã cu intermedierea de valori mobiliare.
Pagina de validare a prezentului formular trebuie sã poarte semnãtura reprezentantului
legal ºi ºtampila societãþii comerciale care solicitã autorizarea.
Cererile completate trebuie înaintate spre avizare organismului de autoreglementare la care
societatea doreºte sã devinã membrã. Organismul de autoreglementare va inainta ulterior
C.N.V.M. toate cererile avizate, în vederea obþinerii autorizaþiei de funcþionare ca societate de
valori mobiliare.
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FORMULAR
S.V.M.
Pagina 1
(Paginã de identificare)

CERERE
PENTRU AUTORIZAREA S.V.M.

PENTRU
UZ OFICIAL

Data: ..........................................
Numãrul de înregistrare la C.N.V.M.: ............

FALSE DECLARAÞII SAU OMISIUNI ALE FAPTELOR FÃCUTE INTENÞIONAT
POT CONSTITUI ÎNCÃLCÃRI ALE LEGII PENALE.

1. Denumirea completã a solicitantului:
..........................................................................................................................................

2. Numãrul de înmatriculare la Registrul comerþului:
..........................................................................................................................................
3. Codul fiscal nr.:
..........................................................................................................................................

4. Dacã aceastã înregistrare determinã schimbarea numelui solicitantului,
menþionaþi numele anterior:
..........................................................................................................................................

5. Adresa sediului principal:
........................................................

..............................................

(strada ºi numãrul)

(localitatea)

........................................................

..............................................

(judeþul)

(codul poºtal)

6. Adresa poºtalã, dacã este diferitã:
..............................................................

7. Numãrul de telefon al solicitantului:
...........................
(prefixul)

....................................
(numãrul de telefon)

8. Numãrul de fax al solicitantului:
...........................
(prefixul)

....................................
(numãrul de fax)

9. Persoana de contactat:
.....................................
(numele ºi funcþia)

..................................... .........................................
(prefixul)

(numãrul de telefon)

NU COMPLETAÞI SUB ACEASTÃ LINIE..... NUMAI PENTRU UZ OFICIAL

NUMAI
PENTRU
UZ OFICIAL
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PENTRU
UZ OFICIAL

FORMULAR
S.V.M.
Pagina 2

NUMAI
PENTRU
UZ OFICIAL

Denumirea solicitantului ..............................
Data: ..........................................

1. Indicaþi în cãsuþele de mai jos organismul de autoreglementare în care
solicitantul doreºte sã devinã membru:
o
A.N.S.V.M.

o
B.V.B.

o
Altul (specificaþi).....................

2. Solicitantul a obþinut avizul organismului de autoreglementare la care
doreºte sã devinã membru:
o
o
DA
NU
ªtampila OAR

PENTRU
UZ OFICIAL

FORMULAR
S.V.M.
Pagina 3

Denumirea solicitantului ..............................
Data: ..........................................

1. În ultimii 10 ani, unul dintre acþionarii semnificativi sau membrii
consiliului de administraþie, sau directorii solicitantului a fost
sancþionat de cãtre C.N.V.M., de cãtre un organism de autoreglementare sau de cãtre o instanþã strãinã?
2. Societatea comercialã se aflã într-una dintre fazele procedurii
de faliment sau într-una dintre cele premergãtoare acesteia,
potrivit legii?
3. Bifaþi tipurile de activitãþi pentru care solicitantul doreºte sã
obþinã autorizaþie:
a) Vânzarea ºi cumpãrarea de valori mobiliare pe contul clienþilor ................................................................................................
b) Vânzarea ºi cumpãrarea de valori mobiliare pe cont propriu
c) Garantarea plasamentului valorilor mobiliare cu ocazia ofertelor primare sau secundare .......................................................
d) Transmiterea ordinelor clienþilor în scopul executãrii lor prin
alþi intermediari autorizaþi ..........................................................
e) Deþinerea de fonduri ºi/sau de valori mobiliare ale clienþilor în
scopul executãrii ordinelor privind respectivele valori mobiliare
f) Administrarea conturilor de portofolii individuale de valori mobiliare ale clienþilor ........................................................................
g) Pãstrarea de fonduri ºi/sau de valori mobiliare ale clienþilor
în scopul ºi în cursul administrãrii portofoliilor acestora sau în
alte scopuri autorizate în mod expres prin reglementãrile
C.N.V.M. .....................................................................................
h) Acordarea de credite pentru finanþarea tranzacþiilor clienþilor
în limita unui plafon stabilit de Banca Naþionalã a României,
cu consultarea C.N.V.M. ...........................................................
i) Alte activitãþi de intermediere sau legate de intermediere, autorizate de C.N.V.M.:
1. desfãºurarea activitãþii de formator de piaþã ......................
2. distribuirea titlurilor de participare ale fondurilor deschise
de investiþii .............................................................................
3. activitãþi conexe activitãþii de intermediere de valori mobiliare, printre care:
• asistenþa ºi evaluarea economicã a societãþilor comerciale în vederea stabilirii politicii de investiþii .............
• elaborarea documentaþiei în vederea majorãrii capitalului social sau/ºi finanþãrii acestora prin plasament
privat ºi/sau prin ofertã publicã de vânzare a valorilor
mobiliare ........................................................................

o
DA

o
NU

o
DA

o
NU

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o

o

NUMAI
PENTRU
UZ OFICIAL
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PENTRU UZ OFICIAL

ANEXA A la FORMULARUL S.V.M.
ACÞIONARI
ªI
PERSONAL DE CONDUCERE
Denumirea solicitantului: ........................................
Data: ..........................................
1. Menþionaþi mai sus:
• numele membrilor consiliului de administraþie ºi ai personalului de conducere;
• numele fiecãrui acþionar care deþine 5% sau mai mult dintr-o clasã de valori mobiliare
cu drept de vot ale solicitantului, mai puþin în cazul în care solicitantul este o societate
deschisã.
2. Completaþi coloana ”StatutÒ prin menþionarea calitãþii de asociat, acþionar etc., iar dacã este
vorba de acþionar, menþionaþi clasa de valori mobiliare deþinute (dacã au fost emise mai
multe clase de valori mobiliare).
3. Codurile pentru
proprietate sunt: NA -- pânã la 5%
A -- între 5% ºi 10%
Numele/denumirea completã
(Pentru persoane fizice: numele ºi prenumele)

B -- între 10% ºi 33%
C -- între 33% ºi 50%
Funcþia
sau statutul

Codul
pentru proprietate

D -- între 50% ºi 75%
E -- peste 75%
Codul fiscal
(pentru
persoane
juridice)

Pentru
uz oficial
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PENTRU UZ OFICIAL

ANEXA B la FORMULARUL S.V.M.
PERSOANE IMPLICATE
Denumirea solicitantului: ........................................
Data: ..........................................
1. Pentru fiecare dintre acþionarii, persoane juridice, menþionaþi în anexa A, sã se precizeze
urmãtoarele: acþionarii, persoane juridice, care au în proprietate, au dreptul de vot sau au
puterea de a vinde sau de a influenþa vânzarea a 33% sau mai mult dintr-o clasã de
valori mobiliare cu drept de vot ale acelei societãþi. Dacã este vorba despre o societate
deschisã, nu mai este necesarã nici o informaþie suplimentarã.
2. Completaþi coloana ”StatutÒ prin menþionarea calitãþii de asociat, acþionar etc., iar dacã este
vorba de acþionar, menþionaþi clasa de valori mobiliare deþinute (dacã au fost emise mai
multe clase de valori mobiliare).
3. Codurile pentru proprietate sunt: C -- între 33% ºi 50%
D -- între 50% ºi 75%
Societatea
în care
sunt
deþinute
acþiuni

Numele/denumirea
completã
(Pentru persoane fizice:
numele ºi prenumele)

Statutul

Codul
pentru
proprietate

E -- peste 75%

Codul fiscal
(pentru persoane
juridice)

Pentru
uz
oficial
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PENTRU
UZ OFICIAL

ANEXA C la FORMULARUL S.V.M.
FOAIE DE CONTINUARE
Denumirea solicitantului: ........................................
Data: ..........................................
• Folosiþi aceastã anexã pentru a detalia sau a explica rãspunsurile la întrebãrile
formularului S.V.M., dacã este necesar.
• Menþionaþi pagina, punctul ºi litera la care se referã explicaþiile.
• Furnizaþi informaþii complete ºi concise.
Puncte
din formular

Rãspuns

NUMAI
PENTRU
UZ OFICIAL
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FORMULAR S.V.M.ÑR
C E R E R I*) D E R E T R A G E R E
A AUTORIZAÞIEI DE SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE
FORMULAR
S.V.M.ÑR
Pagina 1

PENTRU UZ OFICIAL

CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAÞIEI
DE SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE

AVERTISMENT: Declaraþiile eronate ºi omisiunile de fapte fãcute intenþionat
pot constitui încãlcãri ale legii.
1. Denumirea completã a solicitantului:
..........................................................................................................................................................
2. Codul fiscal nr.:
..........................................................................................................................................................
3. Adresa sediului principal:
..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

(strada ºi numãrul)

(localitatea)

(judeþul)

(codul poºtal)

4. Adresa poºtalã, dacã este diferitã:
..............................................................
5. Numãrul de telefon al solicitantului:
.....................
(prefixul)

....................................
(numãrul de telefon)

6. Numãrul de fax al solicitantului:
.....................
(prefixul)

....................................
(numãrul de fax)

7. Persoana de contactat:
...............................................................
(numele ºi funcþia)

..............................
(prefixul)

........................................
(numãrul de telefon)

8. Indicaþi în cãsuþele de mai jos organismul de autoreglementare în care solicitantul este
membru ºi din care doreºte sã se retragã:
o
A.N.S.V.M.

o
B.V.B.

o
Altul

..............................
(specificaþi)

9. Solicitantul a obþinut avizul organismului de autoreglementare:
o
o
DA
NU
ªtampila OAR
*) Cererile completate trebuie înaintate spre avizare organismului de autoreglementare la
care societatea este membrã ºi din care doreºte sã se retragã. Organismul de autoreglementare va înainta ulterior C.N.V.M. toate cererile avizate, în vederea retragerii autorizaþiei de funcþionare ca societate de valori mobiliare.
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FORMULAR
S.V.M.ÑR
Pagina 2

CERERE DE RETRAGERE

PENTRU UZ OFICIAL

a autorizaþiei de societate
de valori mobiliare

Societatea de valori mobiliare: ....................................................................................................
Data: .......................................................
1. Data la care societatea de valori mobiliare a încetat operaþiunile: ...................................
2. Societatea de valori mobiliare datoreazã bani sau valori mobiliare unui
client sau unei societãþi de valori mobiliare?
DA o NU o
Dacã ”daÒ:
A. Numãrul clienþilor cãrora le sunt datoraþi bani sau valori mobiliare ........
B. Sumele de bani datorate (lei): clienþilor ................................................
societãþilor de valori mobiliare ............
C. Valoarea de piaþã a valorilor mobiliare datorate (lei):
clienþilor .................................................
societãþilor de valori mobiliare ..............
D. Convenþii privind plãþile.
Ataºaþi o copie de pe ultimele raportãri financiare care sã cuprindã balanþa de verificare
lunarã ºi calculul capitalului net.
3. a) Existã deschise împotriva societãþii de valori mobiliare proceduri,
plângeri sau anchete?
3. b) Existã împotriva societãþii de valori mobiliare hotãrâri judecãtoreºti
sau garanþii reale care nu au fost puse în executare?

DA o

NU o

DA o

NU o

Menþionaþi toate detaliile în cazul rãspunsurilor ”daÒ în pagina de continuare ataºatã la
acest formular.

FORMULAR
S.V.M.ÑR
Pagina
de continuare

CERERE DE RETRAGERE

PENTRU UZ OFICIAL

a autorizaþiei de societate
de valori mobiliare

Societatea de valori mobiliare: ....................................................................................................
Data: .......................................................
• Folosiþi aceastã anexã pentru a detalia sau a explica rãspunsurile la întrebãrile formularului S.V.M.ÑR, dacã este necesar.
• Menþionaþi pagina, punctul ºi litera la care se referã explicaþiile.
• Furnizaþi informaþii complete ºi concise.
Puncte
din formular

Rãspuns
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SOCIETATEA DE VALORI MOBILIARE ..................................................

Nr. de înmatriculare la Registrul comerþului .............................................
Codul fiscal ..........................................

SITUAÞIA FINANCIARÃ LUNARÃ
la data de ..............................................................

Preºedinte,

Director economic,

ANEXA Nr. 1
RAPORT FINANCIAR LUNAR

Denumirea societãþii........................................
ACTIVELE PONDERATE ªI ACTUALIZATE ALE PIEÞEI DE VALORI MOBILIARE

Ñ mii lei Ñ
Nr.
rd.

Descrierea activului

Simbolul
contului

Valoarea
de intrare
(solduri)

Valoarea
de
piaþã

Valoarea
actualizatã

Coeficientul
de
risc

0

1

2

3

4

5

6

01 Disponibilul aflat în contul
curent ºi în casã
02 Certificate de depozit
03 Depozitele la termen
constituite la bãncile
comerciale, alte
instrumente care
evidenþiazã depuneri
la bãnci comerciale
Depozitele constituite
la bãncile comerciale
aflate sub supravegherea Bãncii Naþionale
a României
04 Titluri de stat
05 Valori mobiliare emise
de societãþi comerciale,
care au fãcut obiectul
unei oferte publice,
tranzacþionate pe pieþe
recunoscute de C.N.V.M.
ºi pentru care existã o
piaþã lichidã:
a) acþiuni ºi obligaþiuni
ale societãþilor comerciale;
a1) cazul formatorilor
de piaþã Ñ pentru acele
valori mobiliare pentru
care desfãºoarã activitatea
de formator de piaþã;

511+5121.01+
+5121.03+531+
+532+541+5124
267Ð296*
508Ñ590
267Ð296*
508Ð590

x

0%

x
x

2%
5%

15%

506Ð590
267Ð296*
503+506+5081+
+5088Ð590

6%

30%

20%

Valoarea
ponderatã
ºi actualizatã
7(col. 5 x col.6)
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1

06 b) acþiuni ºi obligaþiuni
ale societãþilor
comerciale,
în cazul în care
valoarea
totalã a acþiunilor sau
a obligaþiunilor unei
singure
societãþi comerciale
reprezintã mai mult
de 20% din totalul
activelor pieþei
de valori mobiliare ale
societãþii de valori
mobiliare
06 a) Titlurile de participare
la fondurile mutuale
06 b) Titlurile de
participare, în cazul
în care valoarea
totalã a titlurilor de
participare la un singur
fond mutual reprezintã
mai mult de 20% din
totalul activelor pieþei
de valori mobiliare
ale societãþii de valori
mobiliare
07 a) Sumele datorate
de clienþi pentru
valorile mobiliare
cumpãrate în numele
lor:
Ñ în termen de 3 zile
lucrãtoare de la data
tranzacþionãrii;
Ñ dupã cele 3 zile,
valorile mobiliare
cumpãrate în numele
clientului pot trece
în contul societãþii
08 a) Depozite la o societate
depozitarã înregistratã
la C.N.V.M.
09 a) Depozite la o altã
societate de valori
mobiliare, în baza
unui contract
de compensare
aprobat de C.N.V.M.
10 a) Obligaþiuni municipale
TOTAL

ACTIVE:

2

3

4

5

6

50%

261Ð296*

25%

50%

419**

0%

coeficient
de risc
corespunzãtor
267Ð296*

0%

267Ð296

2%

506Ð590
267Ð296*

10%

x

x

x

7(col. 5 x col.6)
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ANEXA Nr. 2

SITUAÞIA FINANCIARÃ LUNARÃ
DENUMIREA SOCIETÃÞII ....................................

SITUAÞIA PASIVULUI SOCIETÃÞII

la data de: .............................................

Ñ mii lei Ñ
Pasivul

I. CAPITALURI PROPRII Ñ TOTAL
II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ªI CHELTUIELI

Provizioane pentru riscuri (cont 1511+1512+1518*)
Provizioane pentru cheltuieli (cont 1513+1514+1518*)
Total (rd. 02+rd. 03)
III.DATORII

Împrumuturi ºi datorii asimilate (cont 161+162+166+167+168+512***+
+5186+519)
Furnizori ºi conturi asimilate (cont 401+403+404+405+408)
Clienþi creditori (cont 419)
Creditori diverºi Ñ sume datorate bãncii de decontare (cont 462):
Ñ în nume propriu (462.01.01)
Ñ în contul clienþilor (462.01.02)
Alþi creditori (cont 462)
Alte datorii
(cont 421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441**+4423+
+4428***+4483+451***+445+446+457+4582+509+481***+482***)
Total datorii (rd. 05 la rd. 11)

Nr.
rd.

Soldul la
sfârºitul lunii

01
02
03
04
05

06
07
08
09
10
11

IV. CONTURI DE REGULARIZÃRI ªI ASIMILATE

12
13

Venituri înregistrate în avans (cont 472)
Decontãri din operaþiuni în curs de clarificare (cont 473***)
Diferenþe de conversie (cont 477)
Total (rd. 13 la rd. 15)
TOTAL PASIV (rd.01+rd. 04+rd.12+rd.16)

14
15
16
17

x

ANEXA Nr. 3
SITUAÞIA FINANCIARÃ LUNARÃ
DENUMIREA SOCIETÃÞII .....................................

CALCULUL CAPITALULUI NET ªI AL GRADULUI DE ÎNDATORARE

la data de .........................................
Ñ mii lei Ñ
Descrierea indicatorilor

Active ponderate ºi actualizate ale pieþei de valori
mobiliare Ñ anexa nr. 1
Total datorii* (anexa nr. 2: rd. 12Ñrd.07Ñrd. 09)
I. CAPITAL NET (rd. 01Ñrd. 02)
CERINÞA DE CAPITAL MINIM NET

(rd. 3Ðrd.4/rd.4Ðrd.3)
ÎNDATORARE (rd. 02/rd. 03)

EXCEDENT/DEFICIT
II. GRADUL DE

Nr. rd.

01
02
03
04
05
06

Valoarea
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COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/1996 privind procedura de consultare a investitorilor pentru
reorganizarea ºi lichidarea fondurilor deschise de investiþii
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de
valori, precum ºi ale art. 6 alin. 2 ºi ale art. 39 din Ordonanþa Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii ºi
funcþionãrii fondurilor deschise de investiþii ºi a societãþilor de investiþii ca instituþii de intermediere financiarã, aprobatã prin
Legea nr. 83/1994,
în temeiul art. 13 din Legea nr. 52/1994 ºi al Hotãrârii Parlamentului României nr. 17 din 5 octombrie 1994,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Pe data prezentului ordin se aprobã
Art. 2. Ñ Departamentul reglementarea pieþei ºi
Regulamentul nr. 5/1996 privind procedura de consultare a intermediere financiarã ºi Departamentul logistic vor
investitorilor pentru reorganizarea ºi lichidarea fondurilor
deschise de investiþii ºi se dispune publicarea acestuia în asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenMonitorul Oficial al României.
tului ordin.
PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
Bucureºti, 18 iulie 1996.
Nr. 16.
REGULAMENT

privind procedura de consultare a investitorilor pentru reorganizarea
ºi lichidarea fondurilor deschise de investiþii
Art. 1. Ñ (1) Un fond deschis de investiþii, denumit în
cele ce urmeazã fond, poate fi reorganizat sau lichidat în
baza deciziei deþinãtorilor sãi de titluri de participare.
(2) În scopul protejãrii intereselor deþinãtorilor de titluri
de participare ºi pentru a preveni crizele economice
majore, procedura de reorganizare ºi/sau de lichidare va fi
precedatã de consultarea deþinãtorilor de titluri de participare, sub supravegherea C.N.V.M.
Art. 2. Ñ Reorganizarea ºi lichidarea fondului poate
avea loc în situaþiile prevãzute de lege.
Art. 3. Ñ În oricare dintre situaþiile descrise în
Regulamentul privind lichidarea fondurilor deschise de
investiþii, Consiliul de încredere al fondului va înºtiinþa în
scris C.N.V.M. asupra începerii procesului de consultare,
chiar în acea zi. În plus, Consiliul de încredere va face
publicã începerea procesului de consultare printr-un mijloc
de comunicare în masã.
Art. 4. Ñ (1) În termen de 10 zile de la suspendarea
rãscumpãrãrilor ºi emisiunii de titluri, Consiliul de încredere,
în urma consultãrii cu C.N.V.M., va încheia un contract cu
o societate de cenzori externi independenþi, denumiþi în
cele ce urmeazã cenzori, înregistratã de C.N.V.M., în scopul de a desfãºura un audit complet al activitãþii fondului.
Contractul va prevedea îndatoririle ºi responsabilitãþile cenzorilor ºi celelalte clauze convenite între Consiliul de încredere ºi aceºtia, în concordanþã cu prevederile Legii
nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori,
ale Ordonanþei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii ºi funcþionãrii fondurilor deschise de investiþii
ºi a societãþilor de investiþii ca instituþii de intermediere
financiarã, aprobatã prin Legea nr. 83/1994, ºi ale tuturor
instrucþiunilor ºi regulamentelor adoptate în baza acestora.
(2) O copie de pe contractul încheiat va fi transmisã
C.N.V.M. a doua zi dupã încheierea acestuia.
(3) Nivelul cheltuielilor pentru consultarea investitorilor va
fi aprobat de Consiliul de încredere ºi va fi specificat în
mod clar în contract. Acesta trebuie sã fie rezonabil.
C.N.V.M. este autorizat sã nu avizeze contractul, dacã constatã cã nivelul cheltuielilor nu este rezonabil, iar alegerea
cenzorului nu s-a fãcut în urma solicitãrii ºi analizãrii a cel
puþin 3 oferte. Toate cheltuielile vor fi plãtite din activele
fondului, respectiv din sumele obþinute prin lichidarea activelor fondului, dacã investitorii hotãrãsc lichidarea acestuia.

Art. 5. Ñ În termen de 30 de zile lucrãtoare de la
încheierea contractului de audit, cenzorul va întocmi
un raport de audit care include calcularea activelor totale ºi
a obligaþiunilor ºi o evaluare generalã a situaþiei financiare
a fondului. La elaborarea raportului de audit se va þine
seama de reglementãrile C.N.V.M. iar copii de pe acesta
vor fi înaintate Consiliului de încredere, societãþii de administrare ºi C.N.V.M.
Art. 6. Ñ Consiliul de încredere, la solicitarea C.N.V.M.,
va consulta pe deþinãtorii de titluri de participare prin:
1. organizarea unei adunãri generale în condiþiile menþionate în contractul de societate civilã;
2. transmiterea, prin poºtã, deþinãtorilor de titluri de participare, a buletinelor de vot ºi a informaþiilor prevãzute la
art. 7; sau
3. publicarea în ziare de largã circulaþie a buletinelor de
vot ºi a tuturor informaþiilor prevãzute la art. 7.
Art. 7. Ñ Consultarea prin una dintre metodele descrise
la art. 6 trebuie sã ofere deþinãtorilor de titluri de participare informaþii complete ºi exacte, care sã permitã luarea
unei decizii în cunoºtinþã de cauzã. Informaþiile trebuie sã
includã, dar sã nu se limiteze la, evaluarea ºi concluziile
raportului de audit.
Consultarea deþinãtorilor de titluri de participare va fi
desfãºuratã sub supravegherea Consiliului de încredere, utilizând baza de date cu privire la deþinãtorii de titluri ºi la
resursele societãþii de administrare care a administrat fondul sau ale aceleia care a înlocuit-o.
Art. 8. Ñ Organizarea consultãrii deþinãtorilor de titluri
de participare ºi validarea rezultatelor se vor face în termen de 30 zile de la data primirii raportului de audit.
Art. 9. Ñ (1) Deþinãtorii de titluri de participare vor fi
consultaþi pentru a decide dacã:
a) fondul va fi reorganizat în una dintre formele prevãzute de lege sau va fi lichidat;
b) Consiliul de încredere va continua sã-ºi exercite
mandatul în timpul procedurii de lichidare/reorganizare a
fondului sau dacã, din motive întemeiate, va fi înlocuit de
un altul. Dacã deþinãtorii de titluri de participare decid înlocuirea Consiliului de încredere, noii membri vor fi aleºi din
rândul celor propuºi de deþinãtorii de titluri de participare,
conform prevederilor referitoare la alegerea acestora din
cadrul contractului de societate civilã.
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(2) Documentele care vor fi trimise deþinãtorilor de titluri
de participare în cadrul procedurii de consultare trebuie sã
fie depuse la C.N.V.M. În termen de 3 zile lucrãtoare,
C.N.V.M. va înºtiinþa Consiliul de încredere asupra oricãror
modificãri care trebuie aduse conþinutului documentelor.
Dacã Consiliul de încredere nu respectã hotãrârea
C.N.V.M. ºi aceasta are motive întemeiate sã considere cã
documentele nu conþin informaþii exacte ºi cã ar putea
induce în eroare pe deþinãtorii de titluri de participare,
C.N.V.M. poate suspenda procesul de consultare.
Art. 10. Ñ Consultarea deþinãtorilor de titluri de participare, efectuatã conform modalitãþilor descrise în art. 6, se
va încheia prin votul acestora. Decizia va fi luatã prin votul
deþinãtorilor de titluri de participare în felul urmãtor: soluþia
care este sprijinitã de voturile deþinãtorilor reprezentând cel
mai mare procent al activelor fondului, comparativ cu votu-
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rile acordate în favoarea celorlalte soluþii, va fi soluþia
acceptatã, indiferent de prevederile contractului de societate
civilã.
Art. 11. Ñ Validarea rezultatelor consultãrii investitorilor:
a) Rezultatele consultãrii vor fi valabile, dacã au fost
respectate prevederile acestui regulament.
b) Soluþia acceptatã conform art. 10 este valabilã, chiar
dacã nu a fost luatã de investitorii care deþin majoritatea
absolutã a activelor fondului.
c) Majoritatea necesarã luãrii deciziei se va stabili pe
baza totalitãþii voturilor valabil exprimate, indiferent de
numãrul total al deþinãtorilor de titluri de participare care au
votat sau de ponderea totalã a activelor deþinute de aceºtia.
d) Soluþia acceptatã obligã pe toþi deþinãtorii, indiferent
dacã au votat împotrivã sau s-au abþinut de la vot.

PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
Bucureºti, 18 iulie 1996.
Nr. 5.
COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/1996 privind lichidarea fondurilor deschise de investiþii
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de
valori, precum ºi ale art. 6 alin. 2 ºi ale art. 39 din Ordonanþa Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii
ºi funcþionãrii fondurilor deschise de investiþii ºi a societãþilor de investiþii ca instituþii de intermediere financiarã, aprobatã
prin Legea nr. 83/1994,
în temeiul art. 13 din Legea nr. 52/1994 ºi al Hotãrârii Parlamentului României nr. 17 din 5 octombrie 1994,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Pe data prezentului ordin se aprobã
Regulamentul nr. 6/1996 privind lichidarea fondurilor deschise de investiþii ºi se dispune publicarea lui în Monitorul
Oficial al României.

Art. 2. Ñ Departamentul reglementarea pieþei ºi
intermediere financiarã ºi Departamentul logistic vor
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
Bucureºti, 18 iulie 1996.
Nr. 17.
REGULAMENT

privind lichidarea fondurilor deschise de investiþii
Art. 1. Ñ Lichidarea fondurilor deschise de investiþii,
denumite în continuare fonduri, se va realiza în conformitate cu normele C.N.V.M. din prezentul regulament.
Art. 2. Ñ Lichidarea fondului poate avea loc în una dintre urmãtoarele situaþii:
a) la un an de la autorizarea finalã de cãtre C.N.V.M.,
dacã numãrul deþinãtorilor de titluri este mai mic de 500 ºi
C.N.V.M. solicitã fondului sã iniþieze procedura de lichidare;
b) într-una dintre situaþiile prevãzute în art. 39 paragraful 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 24/1993, dacã deþinãtorii de titluri decid lichidarea fondului.
Art. 3. Ñ (1) În oricare dintre situaþiile prevãzute la
art. 2, C.N.V.M. poate suspenda, la cererea societãþii de
administrare sau ex officio, rãscumpãrarea ºi emisiunea de
titluri, pe o perioadã de cel mult 90 de zile.
(2) Decizia C.N.V.M. de suspendare a rãscumpãrãrilor
ºi a emisiunii de titluri va preciza dacã actuala societate
de administrare a fondului îºi va continua activitatea sau
va fi înlocuitã cu o alta. Dacã o nouã societate de administrare va fi numitã, predecesoarea sa îi va preda în cel
mai scurt timp posibil toate înregistrãrile ºi evidenþele

contabile ale fondului, incluzând pe cele þinute conform
Ordonanþei Guvernului nr. 24/1993 ºi regulamentelor ºi
instrucþiunilor de mai jos, dar nefiind limitate la acestea.
Art. 4. Ñ În baza autoritãþii sale de reglementare a
activitãþii fondurilor, în special, ºi a pieþelor pentru valori
mobiliare din România, în general, C.N.V.M. va supraveghea procesul de lichidare ºi va pune în aplicare prevederile sale.
Art. 5. Ñ Dupã îndeplinirea oricãreia dintre cele 3 condiþii expuse în art. 6 ºi în art. 39 din Ordonanþa Guvernului
nr. 24/1993, pentru începerea lichidãrii, Consiliul de încredere al fondului va notifica, în scris, C.N.V.M., în aceeaºi
zi, începerea procesului de lichidare. În plus, în aceeaºi zi,
Consiliul de încredere va face publicã începerea lichidãrii
printr-un mijloc de informare în masã.
Art. 6. Ñ Pe parcursul a 10 zile lucrãtoare de la notificare, Consiliul de încredere al fondului, consultându-se cu
C.N.V.M., va încheia un contract cu o firmã de cenzori
exter ni independenþi, înregistratã la C.N.V.M. în baza
cap. VII din Legea nr. 52/1994, desemnând firma ca administrator al lichidãrii. Contractul va cuprinde obligaþiile ºi
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responsabilitãþile administratorului lichidãrii, precum ºi clauzele între administratorul lichidãrii ºi Consiliul de încredere.
Îndatoririle ºi responsabilitãþile expuse în contract trebuie sã
fie în concordanþã cu prevederile Legii nr. 52/1994, ale
Ordonanþei Guvernului nr. 24/1993, cu instrucþiunile ºi regulamentele emise în temeiul acestora.
a) O copie de pe contractul încheiat va fi transmisã
C.N.V.M. a doua zi dupã încheierea acestuia.
b) Nivelul ºi structura cheltuielilor de lichidare vor fi
aprobate de Consiliul de încredere ºi specificate în mod
clar în contract. C.N.V.M. este autorizat sã nu avizeze contractul, dacã constatã cã acestea nu sunt rezonabile, iar
alegerea administratorului lichidãrii nu s-a fãcut în urma
solicitãrii ºi analizãrii a cel puþin 3 oferte. Toate cheltuielile
vor fi plãtite din fondurile acumulate prin lichidarea activelor
fondului. Plata administratorului lichidãrii se va face la termenele prevãzute în contract.
c) Subcontracte Ñ Administratorul lichidãrii poate subcontracta cu persoane fizice sau juridice în scopul obþinerii
asistenþei ºi expertizei în îndeplinirea îndatoririlor ºi obligaþiilor sale. Toþi aceºti subcontractori, precum ºi îndatoririle
sau obligaþiile lor trebuie sã fie menþionaþi în contractul iniþial încheiat între Consiliul de încredere ºi administratorul
lichidãrii. Administratorul lichidãrii este rãspunzãtor pentru
plata comisioanelor ºi a cheltuielilor cãtre toþi
subcontractorii.
Art. 7. Ñ Obligaþia fundamentalã a administratorului
lichidãrii este de a acþiona în interesul deþinãtorilor de titluri
de participare, astfel încât aceºtia sã primeascã o valoare
maximã în urma lichidãrii activelor.
Art. 8. Ñ În urma încheierii contractului descris mai sus,
administratorul lichidãrii va pune imediat toate activele sub
sigiliu ºi va lua mãsurile necesare pentru conservarea
acestora. Administratorul lichidãrii va lua în custodie copii
de pe toate înregistrãrile ºi evidenþele contabile referitoare
la fonduri ºi care sunt pãstrate la zi de cãtre societatea de
administrare a investiþiilor ºi de depozitar, în conformitate
cu prevederile prezentului regulament.
Art. 9. Ñ În decurs de 20 de zile lucrãtoare de la data
încheierii contractului, administratorul lichidãrii este obligat
sã întocmeascã un inventar complet al activelor ºi al obligaþiilor. În timpul acestei perioade, administratorul lichidãrii
va pregãti un raport privind inventarierea, înaintând copii
de pe acest raport Consiliului de încredere, C.N.V.M.
ºi Comitetului deþinãtorilor de titluri de participare, definit
mai jos.
a) Raportul de inventariere Ñ Acest raport va include,
fãrã a se limita la: 1. o evaluare a tuturor activelor la
valoarea lor de piaþã ºi a obligaþiilor prezente ale fondului;
2. o listã a tuturor deþinãtorilor de titluri de participare, cu
specificarea numãrului ºi a valorii titlurilor deþinute de fiecare, anterior începerii procesului de lichidare; 3. achiziþionarea de active de cãtre fond ºi rãscumpãrãrile efectuate
de cãtre deþinãtorii de titluri de participare, într-o perioadã
de 45 de zile, anterioarã începerii lichidãrii; ºi 4. toate cheltuielile ºi plãþile efectuate în numele fondului, incluzând
salariile, primele, împrumuturile, într-o perioadã de 45 de
zile, anterioarã începerii lichidãrii.
b) Administratorul lichidãrii va revizui toatã activitatea
financiarã care a fost efectuatã pe parcursul celor 45 de
zile anterioare procesului de lichidare, în scopul de a determina dacã existã dovada unor acte de neglijenþã, de reacredinþã sau ilegale. Dacã administratorul lichidãrii constatã
cã au existat acte de neglijenþã, de rea-credinþã sau ilegale, acesta este obligat ca, în decurs de 3 zile lucrãtoare
de la data la care a fãcut constatarea, sã notifice
C.N.V.M., în scris, informând-o asupra concluziei la care a
ajuns. Aceasta nu exclude posibilitatea ca C.N.V.M. sã
conducã în paralel o investigaþie asupra acestor aspecte.
c) Comitetul deþinãtorilor de titluri de participare va include
pe cei mai importanþi deþinãtori de titluri de participare, în

raport cu procentul de titluri deþinute, în numãr de 20, alþii
decât membrii Consiliului de încredere. Comitetul deþinãtorilor de titluri de participare va fi organizat de cãtre administratorul lichidãrii în decurs de 5 zile lucrãtoare de la
terminarea raportului de inventariere. Singurul scop al
Comitetului deþinãtorilor de titluri de participare este de a
acþiona ca un organ consultativ pe lângã Consiliul de încredere ºi pe lângã administratorul lichidãrii, neavând drept de
vot. În consecinþã, comitetul va primi o copie de pe raportul de inventariere în momentul organizãrii sale, astfel încât
acesta sã fie pe deplin informat când îºi îndeplineºte atribuþiile de consultant.
Art. 10. Ñ (1) În decurs de 15 zile lucrãtoare de la terminarea raportului de inventariere, administratorul lichidãrii
va pregãti ºi va întocmi planul de lichidare ºi distribuþie, ale
cãrui copii vor fi înaintate Consiliului de încredere, C.N.V.M.
ºi Comitetului deþinãtorilor de titluri de participare. Planul de
lichidare ºi distribuþie va prezenta detaliat procesul ºi procedurile pentru lichidarea activelor fondului ºi distribuþia
ulterioarã a sumelor obþinute din lichidare cãtre deþinãtorii
de titluri de participare. Planul de lichidare ºi distribuþie va
stabili o eºalonare a datelor la care se face lichidarea activelor ºi la care va avea loc distribuþia sumelor rezultate din
lichidare.
(2) Contul bancar pentru lichidare Ñ administratorul lichidãrii ºi Consiliul de încredere, cu consultarea C.N.V.M., vor
alege o bancã româneascã care se bucurã de o bunã
reputaþie ºi de bonitate financiarã, în scopul deschiderii
unui cont pentru depozitarea sumelor provenite din lichidare. Administratorul lichidãrii ºi Consiliul de încredere vor
exercita împreunã drepturile de operare asupra acestui cont
ºi pentru orice retrageri din cont va fi necesarã autorizarea
atât din partea administratorului lichidãrii, cât ºi din partea
Consiliului de încredere. Nu se permite depunerea în acest
cont a altor fonduri decât a celor rezultate în urma lichidãrii.
Art. 11. Ñ Consiliul de încredere ºi Comitetul deþinãtorilor de titluri de participare pot adresa C.N.V.M. o sesizare
scrisã cu privire la fezabilitatea ºi eºalonarea în timp a planului propus, în termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea
planului de lichidare ºi distribuþie. Orice sesizare scrisã
înaintatã C.N.V.M. dupã expirarea perioadei respective va fi
respinsã.
a) Dacã sesizarea scrisã este transmisã C.N.V.M. în termen, C.N.V.M. va avea la dispoziþie 15 zile lucrãtoare pentru a evalua temeinicia motivelor cuprinse în aceasta ºi
pentru a face cunoscute observaþiile sale. În timpul primelor
5 zile lucrãtoare ale acestei perioade, cel care înainteazã
sesizarea va transmite în scris C.N.V.M. o explicaþie cuprinzãtoare asupra motivelor care l-au determinat sã ia
aceastã mãsurã.
b) C.N.V.M. îºi va face cunoscute observaþiile ºi decizia
asupra sesizãrii în decurs de 15 zile lucrãtoare. Prin decizie, C.N.V.M. poate hotãrî:
1. sã respingã sesizarea, acest fapt permiþând administratorului lichidãrii sã recurgã la lichidare în conformitate cu
planul de lichidare ºi distribuþie; sau
2. sã oblige pe administratorul lichidãrii sã modifice planul de lichidare ºi distribuþie într-un mod care va remedia
lipsurile acestuia. Atunci când administratorul lichidãrii este
obligat sã modifice planul de lichidare ºi distribuþie, acesta
va avea la dispoziþie o perioadã de 10 zile lucrãtoare pentru a prezenta o altã variantã a acestuia pentru a fi înaintat Consiliului de încredere, Comitetului deþinãtorilor de
titluri de participare ºi C.N.V.M.
c) Criteriul în luarea deciziei. Existã o prezumþie relativã
cã planul iniþial de lichidare ºi distribuþie este fezabil.
Persoana care înainteazã sesizarea are sarcina de a rãsturna prezumþia, demonstrând în scris C.N.V.M., conform
procedurii arãtate în paragraful a) al prezentului articol, cã
planul de lichidare ºi distribuþie ”nu rãspunde cel mai bine
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intereselor deþinãtorilor de titluri de participare, aºa încât ei
sã primeascã maximul sumei ce se poate obþine în urma
procedurii de lichidare a activelorÒ. C.N.V.M. va pãstra o
evidenþã a observaþiilor sale referitoare la motivele care
l-au determinat pe apelant sã recurgã la aceastã
procedurã.
Art. 12. Ñ Dupã încheierea elaborãrii planului de lichidare ºi distribuþie, în cazul în care nu s-a recurs la apel în
timpul permis, administratorul lichidãrii va începe punerea în
aplicare a planului. Administratorul lichidãrii va finaliza lichidarea în decurs de 30 de zile lucrãtoare de la data punerii în aplicare a planului. Toate fondurile provenite din
lichidarea activelor trebuie depuse în contul menþionat la
art. 10 paragraful (2).
a) Administratorul lichidãrii va avea obligaþia sã lichideze
activele fondului la valoarea maximã oferitã de piaþã.
b) Administratorul lichidãrii poate solicita C.N.V.M. 30 de
zile lucrãtoare, suplimentar faþã de cele 30 de zile lucrãtoare menþionate la alin. 1, în care sã se procedeze la
lichidarea activelor. C.N.V.M. poate aproba cererea pentru
cele 30 de zile lucrãtoare suplimentare, dacã aceasta este
bine întemeiatã.
Art. 13. Ñ Dupã ce încheie lichidarea tuturor activelor,
administratorul lichidãrii va începe procesul de distribuire a
sumelor rezultate din lichidare, în conformitate cu planul de
lichidare ºi distribuþie. Înaintea distribuirii acestor sume,
administratorul lichidãrii, împreunã cu Consiliul de încredere,
va plãti toate cheltuielile legate de lichidare, precum ºi
orice alte costuri ºi datorii restante ale fondului.
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Administratorul lichidãrii va þine contabilitatea pentru toþi
banii retraºi în acest scop din sumele obþinute în urma
lichidãrii. Ulterior, administratorul lichidãrii împreunã cu
Consiliul de încredere vor separa, dar nu vor retrage
sumele datorate administratorului lichidãrii, ca urmare a
contractului la care s-a fãcut referire în art. 6.
a) În urma lichidãrii, administratorul lichidãrii împreunã
cu Consiliul de încredere vor distribui sumele rezultate din
vânzarea activelor deþinãtorilor de titluri de participare, în
decursul a 10 zile lucrãtoare de la terminarea lichidãrii.
Sumele nete vor fi distribuite strict pe baza procentului deþinut de fiecare posesor de titluri de participare în valoarea
activelor nete ale fondului la data începerii lichidãrii, pe
baza principiului tratamentului egal, echitabil ºi nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii (data înregistrãrii cererii de retragere, numãrul de
certificate deþinute etc.). Administratorul lichidãrii împreunã
cu Consiliul de încredere vor aplica metoda de distribuire
cãtre deþinãtorii de titluri de participare a sumelor nete
rezultate din lichidare. Metoda de distribuire utilizatã va fi
cea care a fost precizatã în planul de lichidare ºi distribuþie.
b) Administratorul lichidãrii va întocmi raportul final,
expunând rezultatele lichidãrii ºi distribuirii sumelor rezultate
din lichidarea activelor. Raportul final va fi înaintat
Consiliului de încredere, Comitetului deþinãtorilor de titluri
de participare ºi C.N.V.M.
Dupã finalizarea raportului final, administratorul lichidãrii
ºi Consiliul de încredere vor efectua plãþile rãmase neachitate ºi se va proceda la închiderea contului bancar.

Bucureºti, 18 iulie 1996.
Nr. 6.
«
COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANÞA Nr. 6
din 23 iulie 1996
În temeiul competenþelor sale conferite de Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori ºi în
baza art. 15 alin. 2 din aceeaºi lege,
în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii ºi
funcþionãrii fondurilor deschise de investiþii ºi a societãþilor de investiþii ca instituþii de intermediere financiarã, aprobatã
prin Legea nr. 83/1994,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtoarea ordonanþã:
C.N.V.M., luând act de rezultatele verificãrilor efectuate la Fondul mutual al oamenilor de afaceri, administrat de
societatea de administrare Ñ Societatea Comercialã ”SAFI INVESTÒ Ñ S.A., cu sediul în Bucureºti, str. Cãpitan Aviator
Alexandru ªerbãnescu nr. 50, sectorul 1, înregistratã la Registrul comerþului cu nr. J 40/15812/1994, reprezentatã de
directorul general Viorel Cataramã, a dispus, în completare, efectuarea unui control repetat în perioada 2 maiÑ5 iunie
1996. Rezultatele acestui control au fost consemnate în Procesul-verbal de control nr. 62 din 21 iunie 1996 ºi, ca
urmare, decide:
Art. 1. Ñ Constatând nerespectarea prevederilor art. 10
alin. 3, ale art. 20, 21, 23 ºi 25Ð27 din Ordonanþa
Guvernului nr. 24/1993, aprobatã prin Legea nr. 83/1994,
ºi având în vedere dispoziþiile art. 47Ñ50 din aceeaºi lege
privind contravenþiile se sancþioneazã societatea de administrare a F.M.O.A. Ñ Societatea Comercialã ”SAFI
INVESTÒ Ñ S.A. cu amendã în sumã totalã de 20.000.000 lei.
Art. 2. Ñ În conformitate cu prevederile art. 49 din
Ordonanþa Guvernului nr. 24/1993, pentru aceleaºi fapte
aflate în sarcina Societãþii Comerciale ”SAFI INVESTÒ Ñ
S.A., se sancþioneazã ºi persoanele care, ca membri ai
Consiliului de administraþie, reprezentanþi legali care, exercitând de jure sau de facto funcþii de conducere, se fac
responsabile pentru faptele respective sau care, având obligaþia ºi posibilitatea sã previnã sãvârºirea lor, nu au
fãcut-o, dupã cum urmeazã:

1. George Danielescu, fost director general, preºedinte
ºi director general adjunct la Societatea Comercialã ”SAFI
INVESTÒ Ñ S.A., se sancþioneazã cu interzicerea, pe o
perioadã de 5 ani, de a ocupa funcþii sau de a desfãºura
orice alte activitãþi aflate sub incidenþa Ordonanþei
Guvernului nr. 24/1993, pentru nerespectarea dispoziþiilor
art. 10 alin. 3, ale art. 20, 21, 23 ºi 25Ð27 din Ordonanþa
Guvernului nr. 24/1993 ºi ale Legii nr. 52/1994.
De asemenea, George Danielescu se sancþioneazã cu
amendã în sumã de un milion lei pentru nerespectarea dispoziþiilor art. 84Ð86 din Legea nr. 52/1994, þinând seama
de prevederile art. 106 alineatul ultim ºi ale art. 107 ºi 108
coroborate cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor.
2. Gabriela Bucovalã, director executiv la Societatea
Comercialã ”SAFI INVESTÒ Ñ S.A., se sancþioneazã cu
interzicerea, pe o perioadã de un an, de a ocupa funcþii
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sau de a desfãºura orice alte activitãþi aflate sub incidenþa
Ordonanþei Guvernului nr. 24/1993, pentru nerespectarea
dispoziþiilor art. 10 alin. 3, ale art. 20, 21, 23 ºi 25Ð27 din
Ordonanþa Guvernului nr. 24/1993 ºi ale Legii nr. 52/1994.
De asemenea, Gabriela Bucovalã se sancþioneazã cu
amendã în sumã de un milion lei pentru nerespectarea dispoziþiilor art. 84Ð86 din Legea nr. 52/1994, þinând seama
de prevederile art. 106 alineatul ultim ºi ale art. 107 ºi 108
coroborate cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor.
3. Radu Cojocaru, fost membru în Consiliul de administraþie al Societãþii Comerciale ”SAFI INVESTÒ Ñ S.A., se
sancþioneazã cu avertisment publicat, pentru nerespectarea
dispoziþiilor art. 10 alin. 3, ale art. 20, 21, 23 ºi 25Ð27 din
Ordonanþa Guvernului nr. 24/1993. De asemenea, Radu
Cojocaru se sancþioneazã cu amendã în sumã de un
milion lei pentru nerespectarea dispoziþiilor art. 84Ð86 din
Legea nr. 52/1994, þinând seama de prevederile art. 106

alineatul ultim, ale art. 107 ºi 108 coroborate cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor.
4. Dan Constantinescu, director general adjunct la
Societatea Comercialã ”SAFI INVESTÒ Ñ S.A., se sancþioneazã cu interzicerea, pe o perioadã de 2 ani, de a ocupa
funcþii sau de a desfãºura orice alte activitãþi aflate sub
incidenþa Ordonanþei Guvernului nr. 24/1993 ºi a Legii
nr. 52/1994, pentru nerespectarea dispoziþiilor art. 10
alin. 3, ale art. 20, 21, 23 ºi 25Ð27 din Ordonanþa
Guvernului nr. 24/1993.
Art. 3. Ñ Prezenta ordonanþã a fost adoptatã în ºedinþa
Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare din 10 iulie 1996
ºi intrã în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial
al României.
Art. 4. Ñ Cu drept de contestaþie în termen de 15 zile
de la comunicare.

PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANÞA Nr. 7
din 23 iulie 1996
În temeiul competenþelor sale conferite de Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori ºi în
baza art. 15 alin. 2 din aceeaºi lege,
în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii ºi
funcþionãrii fondurilor deschise de investiþii ºi a societãþilor de investiþii ca instituþii de intermediere financiarã, aprobatã
prin Legea nr. 83/1994,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtoarea ordonanþã:
C.N.V.M., luând act de rezultatele controlului efectuat la Fondul mutual al oamenilor de afaceri, administrat de
societatea de administrare Ñ Societatea Comercialã ”SAFI INVESTÒ Ñ S.A. în perioada 2 maiÑ5 iunie 1996, precum ºi
de declaraþia persoanei, decide:
Art. 1. Ñ În temeiul art. 49 din Ordonanþa Guvernului
nr. 24/1993 ºi al Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare
ºi bursele de valori sunt sancþionate urmãtoarele persoane:
Ñ Ovidiu Nicolescu, preºedintele Consiliului de încredere al F.M.O.A., cu interzicerea, pe o perioadã de un an,
de a desfãºura orice activitãþi aflate sub incidenþa prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 24/1993 ºi ale Legii
nr. 52/1994;
Ñ Dumitru Fundãturã, membru al Consiliului de încredere al F.M.O.A., cu interzicerea, pe o perioadã de un an,
de a desfãºura orice activitãþi aflate sub incidenþa prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 24/1993 ºi ale Legii
nr. 52/1994;
Ñ Mihaela Crãsnaru, membrã a Consiliului de încredere
al F.M.O.A., cu avertisment publicat.

Art. 2. Ñ Persoanele menþionate la art. 1 se sancþioneazã cu amendã în sumã de un milion lei fiecare, pentru
nerespectarea dispoziþiilor art. 84Ð86 din Legea
nr. 52/1994, precum ºi a dispoziþiilor art. 2 lit. q) ºi r) din
aceeaºi lege, þinând seama de dispoziþiile art. 106Ð108 din
legea mai sus menþionatã, coroborate cu prevederile Legii
nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor.
Art. 3. Ñ Prezenta ordonanþã a fost adoptatã în ºedinþa
Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare din 10 iulie 1996
ºi intrã în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial
al României.
Art. 4. Ñ Cu drept de contestaþie în termen de 15 zile
de la comunicare.

PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
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