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

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/1999 privind alocarea
de cãtre registrele independente a codurilor pentru conturile
de valori mobiliare ale investitorilor, persoane fizice ºi juridice
În baza prevederilor art. 4, 6, 11 ºi 13 din Legea nr. 52/1994 privind valorile
mobiliare ºi bursele de valori,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul nr. 7/1999 privind alocarea de cãtre registrele
independente a codurilor pentru conturile de valori mobiliare ale investitorilor, persoane fizice
ºi juridice.
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Art. 2. Ñ Departamentul reglementarea pieþei ºi intermediere financiarã ºi
Secretariatul general vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
Bucureºti, 9 august 1999.
Nr. 15.

R E G U L A M E N T U L Nr. 7/1999
privind alocarea de cãtre registrele independente a codurilor pentru conturile de valori mobiliare
ale investitorilor, persoane fizice ºi juridice
Art. 1. Ñ Prezentul regulament stabileºte norme cu privire la
alocarea ºi distribuirea de cãtre registrele independente de coduri
confidenþiale pentru conturile de valori mobiliare deþinute de investitori.
Art. 2. Ñ Alocarea codurilor se face de cãtre fiecare registru
independent, pe baza unor proceduri ale Societãþii Naþionale de
Compensare, Decontare ºi Depozitare pentru Valori Mobiliare
(S.N.C.D.D.), aprobate de Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare
(C.N.V.M.). Fiecãrui cont de valori mobiliare al fiecãrui investitor i
se alocã câte un cod confidenþial. În cazul schimbãrii codului la
cererea titularului, costurile vor fi suportate de cãtre investitor.
Art. 3. Ñ Codul este strict confidenþial ºi se face cunoscut
numai titularului de cont.
Art. 4. Ñ Operaþiunea de alocare ºi de distribuire a codurilor,
efectuatã de cãtre registrele independente ºi de S.N.C.D.D., se
face cu respectarea strictã a confidenþialitãþii, fiind supusã regimului informaþiilor confidenþiale.
Art. 5. Ñ În termen de 5 zile lucrãtoare de la data aprobãrii
de principiu de cãtre C.N.V.M. a modalitãþii de distribuire a codurilor registrele independente vor informa investitorii despre modalitatea de distribuire a acestora, prin intermediul a cel puþin 3 ziare
de circulaþie naþionalã.

Art. 6. Ñ Termenul de îndeplinire a obligaþiilor prevãzute în
prezentul regulament este de 60 de zile de la data intrãrii în
vigoare a acestuia.
Art. 7. Ñ Încãlcarea prevederilor prezentului regulament ºi a
regimului informaþiilor confidenþiale constituie contravenþie, dacã
fapta sãvârºitã nu constituie infracþiune.
În funcþie de gravitatea faptei, C.N.V.M. va sancþiona persoanele juridice responsabile astfel:
a) cu amendã de la 100 milioane lei la 1 miliard lei;
b) cu suspendarea autorizaþiei de funcþionare a societãþii;
c) cu retragerea autorizaþiei de funcþionare a societãþii;
d) cu anularea autorizaþiei de funcþionare a societãþii.
Pentru persoanele fizice responsabile sancþiunea aplicatã de
C.N.V.M. poate fi:
e) amendã de la 10 milioane lei la 100 milioane lei;
f) suspendarea autorizaþiei acordate de C.N.V.M.;
g) retragerea autorizaþiei acordate de C.N.V.M.;
h) interzicerea temporarã sau definitivã a desfãºurãrii oricãror
activitãþi pe piaþa de capital.
Art. 8. Ñ Prezentul regulament intrã în vigoare la data de
16 august 1999.

COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 8/1999 de modificare
ºi completare a Regulamentului nr. 8/1996
privind autorizarea Societãþii Naþionale de Compensare, Decontare
ºi Depozitare pentru Valori Mobiliare
În temeiul art. 4, 6, 11, 13 ºi al art. 14 alin. 3 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori,
având în vedere prevederile art. 99 alin. 3 din aceeaºi lege,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Pe data prezentului ordin se aprobã Regulamentul nr. 8/1999 de
modificare ºi completare a Regulamentului nr. 8/1996 privind autorizarea Societãþii
Naþionale de Compensare, Decontare ºi Depozitare pentru Valori Mobiliare ºi se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2. Ñ Secretariatul general va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
Bucureºti, 9 septembrie 1999.
Nr. 16.
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R E G U L A M E N T U L Nr. 8/1999
de modificare ºi completare a Regulamentului nr. 8/1996 privind autorizarea Societãþii Naþionale
de Compensare, Decontare ºi Depozitare pentru Valori Mobiliare
Art. I. Ñ Regulamentul nr. 8/1996 privind autorizarea Societãþii
Naþionale de Compensare, Decontare ºi Depozitare pentru Valori
Mobiliare, aprobat prin Ordinul preºedintelui Comisiei Naþionale a
Valorilor Mobiliare nr. 19/1996 ºi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 202 din 29 august 1996, se modificã ºi se
completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ (1) S.N.C.D.D. îndeplineºte un serviciu de utilitate
publicã. În activitatea sa S.N.C.D.D. va urmãri consolidarea ºi
dezvoltarea pieþei valorilor mobiliare în România, prin promovarea
unui sistem de înregistrare, compensare, decontare ºi depozitare
a valorilor mobiliare, care sã asigure rapiditatea, exactitatea ºi
siguranþa tranzacþiilor cu valori mobiliare, în condiþiile unor costuri
de operare cât mai reduse.Ò

2. Alineatul (3) al articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:
”(3) Persoanele juridice care fac parte din una dintre categoriile menþionate mai jos pot fi acþionari ai S.N.C.D.D.:
1. societãþi de valori mobiliare ºi asociaþii profesionale ale
acestora;
2. societãþi bancare ºi alte instituþii de credit, inclusiv societãþi
bancare, persoane juridice strãine;
3. societãþi de asigurãri;
4. burse de valori;
5. societãþi de administrare a investiþiilor;
6. societãþi de depozitare ale fondurilor de investiþii ºi ale
societãþilor de investiþii;
7. societãþi de registru independent privat;
8. societãþi de investiþii financiare;
9. alte categorii de persoane juridice stabilite de C.N.V.M. ºi
autorizate de aceasta sã devinã acþionari ai S.N.C.D.D.Ò
Art. II. Ñ Prezentul regulament intrã în vigoare la data
publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/1999 privind organizarea
ºi funcþionarea Organismului posttranzacþionare
În temeiul art. 4, 6, 11, 13 ºi al art. 14 alin. 3 din Legea nr. 52/1994 privind
valorile mobiliare ºi bursele de valori,
având în vedere prevederile art. 16 din aceeaºi lege,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Pe data prezentului ordin se aprobã Regulamentul nr. 9/1999 privind
organizarea ºi funcþionarea Organismului posttranzacþionare ºi se dispune publicarea
acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2. Ñ Secretariatul general va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
Bucureºti, 9 septembrie 1999.
Nr. 17.
R E G U L A M E N T U L Nr. 9/1999
privind organizarea ºi funcþionarea Organismului posttranzacþionare
Art. 1. Ñ Organismul posttranzacþionare este acea entitate
recunoscutã ºi autorizatã de Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare (C.N.V.M.) cãreia îi pot fi delegate, în temeiul prevederilor art. 13 ºi 14 din Legea nr. 52/1994 ºi ale Regulamentului
C.N.V.M. nr. 6/1998, anumite competenþe de reglementare ºi
supraveghere a pieþei de capital.
Art. 2. Ñ Organismului posttranzacþionare îi vor fi delegate
competenþe de reglementare ºi supraveghere numai dacã acesta
se angajeazã sã respecte legea ºi reglementãrile C.N.V.M., dacã
este organizat ºi condus potrivit prevederilor prezentului regulament ºi dacã respectã urmãtoarele principii:
a) reprezentarea tuturor participanþilor la piaþa de capital;

b) tratamentul nediscriminatoriu al participanþilor la piaþa de
capital, prin reprezentarea în diverse structuri organizatorice ºi de
conducere ale Organismului posttranzacþionare;
c) funcþionalitatea pieþei de capital în condiþiile unor costuri
minime ºi pãstrarea unui nivel ridicat de siguranþã;
d) protecþia investitorilor prin creºterea gradului de transparenþã
a pieþei de capital;
e) asigurarea confidenþialitãþii, integritãþii ºi pãstrarea în siguranþã a informaþiilor confidenþiale ºi privilegiate;
f) autonomia structurilor tehnice (departamente, oficii, sisteme
de tranzacþionare) ºi stimularea autocontrolului sistemului;
g) evitarea conflictelor de interese prin organizare ºi autonomie în activitatea societãþilor de compensare, decontare,
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depozitare a valorilor mobiliare, registrelor independente ºi structurilor sale organizatorice;
h) coordonarea activitãþilor pieþei reglementate în cadrul unei
conduceri reprezentative.
Art. 3. Ñ Organismul posttranzacþionare cuprinde societãþile de
compensare, decontare ºi depozitare a valorilor mobiliare ºi
societãþile de registru independent privat autorizate de cãtre
C.N.V.M.
Art. 4. Ñ Structurile organizatorice ale personalului angajat vor
fi specializate pe diverse domenii, reprezentate de comisiile de
specialitate ale instituþiilor care formeazã Organismul
posttranzacþionare.
Art. 5. Ñ Fiecare instituþie din cadrul Organismului posttranzacþionare va beneficia de o reprezentare justã în organele de
conducere ale acestuia.
Art. 6. Ñ Conducerea Organismului posttranzacþionare va fi
asiguratã de Consiliul de coordonare al Organismului posttranzacþionare (C.C.O.P.), care îºi va desfãºura activitatea pe baza
unui regulament autorizat de cãtre C.N.V.M.
În acest scop el va coordona activitatea unor structuri independente, alcãtuite din specialiºti care vor asigura elaborarea de
regulamente ºi proceduri, supravegherea ºi impunerea respectãrii
acestor reglementãri.
Regulamentele ºi procedurile Organismului posttranzacþionare
vor fi supuse spre aprobare C.N.V.M. ºi vor intra în vigoare
numai dupã obþinerea aprobãrii. De asemenea, orice modificare a
acestora va fi supusã aprobãrii C.N.V.M.
Art. 7. Ñ C.C.O.P. va promova principiile asigurãrii protecþiei
investitorilor, transparenþei ºi respectãrii legii ºi reglementãrilor în
vigoare.
Art. 8. Ñ C.C.O.P. va cuprinde un numãr impar de membri,
inclusiv preºedintele.
Art. 9. Ñ Preºedintele C.C.O.P. va fi o persoanã independentã. Ceilalþi membri ai C.C.O.P. pot fi ºi persoane independente, dar numai în calitate de membri ai consiliilor de
administraþie ale Societãþii Naþionale de Compensare, Decontare
ºi Depozitare pentru Valori Mobiliare (S.N.C.D.D.), societãþilor de

registru independent privat, Asociaþiei Naþionale a Societãþilor de
Valori Mobiliare (A.N.S.V.M.) ºi Bursei de Valori Bucureºti, fiind
desemnaþi astfel: S.N.C.D.D. Ñ 3 persoane, registrele independente Ñ 2 persoane, Bursa de Valori Bucureºti Ñ 2 persoane,
A.N.S.V.M. Ñ 2 persoane.
Art. 10. Ñ Hotãrârile sunt adoptate cu votul majoritãþii membrilor. În caz de balotaj, votul preºedintelui C.C.O.P. este decisiv.
Art. 11. Ñ Membrii C.C.O.P., inclusiv preºedintele, îºi vor
declara în scris valorile mobiliare pe care le deþin. Declaraþiile au
caracter confidenþial.
Art. 12. Ñ Membrii C.C.O.P. vor fi validaþi individual de cãtre
C.N.V.M., în condiþiile legii ºi ale prezentului regulament, durata
unui mandat fiind de 5 ani.
Art. 13. Ñ Condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã o
persoanã pentru a putea fi aleasã în C.C.O.P. sunt urmãtoarele:
Ñ studii superioare;
Ñ experienþã de minimum 5 ani în domeniile financiar, juridic
sau al afacerilor;
Ñ sã nu fi fost condamnatã pentru fapte prevãzute de legea
penalã ºi sã nu fi fost implicatã în scandaluri publice;
Ñ sã nu fi fost sancþionatã de C.N.V.M. sau de Banca
Naþionalã a României.
Art. 14. Ñ Preºedintele C.C.O.P. este reprezentantul instituþiei
în relaþiile cu C.N.V.M.
Art. 15. Ñ C.C.O.P. va elabora un plan de afaceri al
instituþiei, urmãrind minimizarea costului total al pieþei, ºi va face
propuneri pentru reglementarea nivelului taxelor ºi al comisioanelor
percepute de diverse organisme ale pieþei de capital.
Art. 16. Ñ Fiecare instituþie din componenþa Organismului
posttranzacþionare îºi va stabili bugetul de venituri ºi cheltuieli pe
baza planului de afaceri al acestuia, urmãrind minimizarea eforturilor financiare ale participanþilor la piaþa de capital.
Art. 17. Ñ În termen de 30 de zile de la publicarea în
Monitorul Oficial al României a prezentului regulament preºedintele C.C.O.P. va prezenta C.N.V.M. spre autorizare regulamentul
ºi structura organizatoricã ale Organismului posttranzacþionare.

COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Instrucþiunilor nr. 6/1999 privind suspendarea
de la tranzacþionare pe piaþa RASDAQ a societãþilor comerciale
emitente de valori mobiliare la care s-a înregistrat majorarea
capitalului social
În temeiul prevederilor art. 13 alin. 1 ºi 2 ºi ale art. 14 din Legea nr. 52/1994
privind valorile mobiliare ºi bursele de valori,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Instrucþiunile nr. 6/1999 privind suspendarea de la
tranzacþionare pe piaþa RASDAQ a societãþilor comerciale emitente de valori
mobiliare la care s-a înregistrat majorarea capitalului social ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2. Ñ Departamentul de operaþiuni financiare ale societãþilor comerciale ºi
Secretariatul general vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
Bucureºti, 22 octombrie 1999.
Nr. 18.
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I N S T R U C Þ I U N I L E Nr. 6/1999
privind suspendarea de la tranzacþionare pe piaþa RASDAQ a societãþilor comerciale emitente de valori mobiliare
la care s-a înregistrat majorarea capitalului social
CAPITOLUL I
Programul de desfãºurare a perioadei de suspendare de la
tranzacþionare pe piaþa RASDAQ
Art. 1. Ñ Avizarea de cãtre Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare (C.N.V.M.) a majorãrii capitalului social al unei societãþi
comerciale emitente de valori mobiliare va fi urmatã de parcurgerea urmãtoarelor etape obligatorii:
¥ T Ñ transmiterea de cãtre C.N.V.M. Departamentului de
supraveghere a pieþei RASDAQ, Societãþii Naþionale de
Compensare, Decontare ºi Depozitare pentru Valori Mobiliare
(S.N.C.D.D.), Registrului independent privat ºi emitentului a avizului de majorare, precum ºi a deciziei de suspendare de la
tranzacþionare pe piaþa RASDAQ;
¥ T+1 Ñ informarea de cãtre Departamentul de supraveghere
a pieþei RASDAQ a tuturor participanþilor la piaþa RASDAQ asupra
deciziei de suspendare;
¥ T+4 Ñ suspendarea de la tranzacþionare pe piaþa RASDAQ
a societãþii comerciale emitente;
¥ T+7 Ñ finalizarea de cãtre societãþile de valori mobiliare a
decontãrii ºi transferului poziþiilor de la S.N.C.D.D. la Registrul
independent privat;
¥ T+10 Ñ finalizarea de cãtre Registrul independent privat a
tuturor operaþiunilor tehnice rezervate modificãrilor impuse de
majorarea de capital social ºi transmiterea rezultatelor finale cãtre
Departamentul de supraveghere a pieþei RASDAQ;
¥ T+11 Ñ informarea de cãtre Departamentul de supraveghere
a pieþei RASDAQ a tuturor participanþilor la piaþa RASDAQ asupra
acestor rezultate;
¥ T+13 Ñ reintroducerea la tranzacþionare pe piaþa RASDAQ
a societãþii comerciale emitente.

CAPITOLUL II
Sancþiuni
Art. 2. Ñ Încãlcarea cu intenþie sau din culpã a prevederilor
prezentelor instrucþiuni de cãtre Departamentul de supraveghere a
pieþei RASDAQ, registrele independente private, societãþile de
valori mobiliare ºi/sau persoanele fizice care rãspund de respectarea acestora atrage aplicarea de sancþiuni constând în amendã,
retragerea autorizaþiei sau anularea acesteia.
Amenzile ce se vor aplica în cazul depãºirii termenelor
prevãzute de prezentele instrucþiuni vor fi cuprinse între 0,1Ñ1% din
capitalul social vãrsat pentru fiecare zi de depãºire a acestor
termene.
Sancþiunea amenzii va putea fi aplicatã cumulativ cu retragerea autorizaþiei de funcþionare.
Când amenda se aplicã persoanelor fizice, limitele acesteia se
stabilesc între 2 milioane lei ºi 20 milioane lei.
Conform prevederilor Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare
ºi bursele de valori, Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare va
putea, în cazul sancþionãrii persoanelor juridice, sã aplice sancþiuni
cel mult egale ca gravitate ºi persoanelor fizice cãrora le este
imputabilã respectiva contravenþie, întrucât, deºi puteau ºi ar fi
trebuit sã previnã sãvârºirea acesteia, nu au fãcut-o.
CAPITOLUL III
Dispoziþii finale
Art. 3. Ñ Prezentele instrucþiuni intrã în vigoare la data
semnãrii ordinului de cãtre preºedintele Comisiei Naþionale a
Valorilor Mobiliare.

COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 10/1999 privind modul de încasare ºi de gestionare
a veniturilor extrabugetare din care se finanþeazã Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare
potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 6/1999, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 139/1999
În temeiul art. 13 ºi 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 6/1999 privind finanþarea Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 februarie
1999, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 139/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 21 iulie 1999,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art.

1.

Ñ

Pe

data

prezentului

ordin

se

aprobã

Regulamentul nr. 10/1999 privind modul de încasare ºi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanþeazã Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 6/1999, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 139/1999, ºi se dispune publicarea acestuia în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Art. 2. Ñ Secretariatul general al Comisiei Naþionale a
Valorilor Mobiliare va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Regulamentul nr. 10/1999 privind modul de încasare
ºi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanþeazã
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 6/1999, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 139/1999, intrã în vigoare la data semnãrii prezentului
ordin.
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Art. 4. Ñ Începând cu aceeaºi datã este ºi rãmâne abrogat

Naþionalã a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonanþei de urgenþã a

Regulamentul nr. 1/1999 privind modul de încasare ºi de gestio-

Guvernului nr. 6/1999, publicat în Monitorul Oficial al României,

nare a veniturilor extrabugetare din care se finanþeazã Comisia

Partea I, nr. 102 din 10 martie 1999.

PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
Bucureºti, 26 octombrie 1999.
Nr. 19.
R E G U L A M E N T U L Nr. 10/1999
privind modul de încasare ºi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanþeazã Comisia Naþionalã
a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 6/1999, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 139/1999
TITLUL I
Modul de încasare a veniturilor extrabugetare
din care se finanþeazã Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare
Art. 1. Ñ (1) Sumele provenite din cota de 0,08%, calculatã
la valoarea tranzacþiilor pe piaþa secundarã, potrivit art. 2 alin. (1)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 6/1999, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 139/1999, se constituie ca venituri ale
Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), se suportã de
cãtre cumpãrãtor ºi se calculeazã zilnic de cãtre:
a) Bursa de Valori Bucureºti, pentru tranzacþiile efectuate pe
piaþa bursierã;
b) RASDAQ Ñ S.R.L., pentru tranzacþiile efectuate pe piaþa
RASDAQ.
(2) Rapoartele lunare de tranzacþionare vor fi transmise la
C.N.V.M. de cãtre Bursa de Valori Bucureºti ºi de RASDAQ Ñ
S.R.L., sub formã scrisã ºi pe dischetã, conþinând urmãtoarele
informaþii:
a) Pentru forma scrisã:
¥ denumirea societãþii de valori mobiliare;
¥ valoarea tranzacþiilor cãtre cumpãrãtor;
¥ suma de platã datoratã.
b) Pentru forma pe dischetã (bazã de date cu extensie DBF):
¥ denumirea societãþii de valori mobiliare;
¥ codul fiscal;
¥ valoarea tranzacþiilor cãtre cumpãrãtor;
¥ suma de platã datoratã.
(3) Bursa de Valori Bucureºti reþine cota de 0,08%, suportatã
de cãtre cumpãrãtor, aplicatã la valoarea tranzacþiilor de pe
aceastã piaþã, datoratã potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 6/1999, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 139/1999, ºi o vireazã C.N.V.M., modalitatea de platã
fiind stabilitã printr-o convenþie încheiatã între C.N.V.M. ºi Bursa
de Valori Bucureºti, dupã cum urmeazã:
¥ vãrsãmântul se face lunar, în avans, corespunzãtor volumului
tranzacþiilor din luna precedentã;
¥ plata se face în prima decadã a lunii;
¥ regularizarea se realizeazã lunar, prin adãugarea/scãderea
diferenþei din vãrsãmântul aferent lunii urmãtoare.
(4) Societãþile de valori mobiliare care tranzacþioneazã pe piaþa
RASDAQ vor vira lunar, pe baza raportului de tranzacþionare emis
la data de întâi a lunii de RASDAQ Ñ S.R.L., cota de
0,08%, potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 6/1999, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 139/1999, suportatã de cãtre cumpãrãtor, aplicatã la valoarea
tranzacþiilor de pe aceastã piaþã. Cota datoratã va fi viratã de
societãþile de valori mobiliare în prima decadã a lunii curente pentru luna precedentã.

(5) Pentru neplata în termen a veniturilor conform alin. (1)Ñ(4)
C.N.V.M. poate hotãrî, dupã caz, suspendarea societãþilor de
valori mobiliare de pe piaþã.
Art. 2. Ñ (1) Sumele provenite din cota de 0,1%, calculatã la
valoarea activului net al fondurilor mutuale, al societãþilor de
investiþii financiare în valori mobiliare, se calculeazã ºi se vireazã
de cãtre societatea de administrare sau de cãtre societatea de
investiþii financiare (dacã acestea se autoadministreazã).
(2) Valoarea activului net se înmulþeºte lunar cu
0,1/(12 x 100).
(3) Societatea de administrare sau societãþile de investiþii
financiare care se autoadministreazã vor efectua vãrsãmintele din
contul fondului, respectiv al societãþilor de investiþii financiare autoadministrate, direct în contul de disponibil al C.N.V.M., informând
obligatoriu Uniunea Naþionalã a Organismelor de Plasament
Colectiv despre efectuarea plãþii.
(4) Virarea sumelor se face lunar, între datele de 1 ºi 10 ale
lunii, prin aplicarea fracþiei prevãzute la alin. (2) asupra activului
net calculat în ultima zi lucrãtoare a lunii precedente.
(5) Societãþile de investiþii financiare care nu reuºesc sã determine valoarea activului net în primele 10 zile ale lunii plãtesc cota
datoratã în intervalul prevãzut la alin. (4), la valoarea activului net
din luna precedentã, urmând ca pânã la data de 25 a lunii sã
plãteascã eventuala diferenþã. În cazul în care cota datoratã este
mai micã decât cea viratã, diferenþa se reþine din cota plãtitã
luna urmãtoare.
(6) Nevirarea în termen de maximum 30 de zile a sumelor
datorate, prevãzute la alin. (1), poate atrage, dupã caz, prin
hotãrâre a C.N.V.M., plata unei dobânzi penalizatoare de 0,01%
pe zi de cãtre societãþile de administrare sau de societãþile de
investiþii care se autoadministreazã.
(7) Sunt exceptate de vãrsãmintele definite la alin. (1) fondurile aflate în perioada de 60 de zile, prevãzute la art. 6 din
Ordonanþa Guvernului nr. 24/1993, aprobatã prin Legea
nr. 83/1994.
Art. 3. Ñ (1) Sumele provenite din cota de 0,5%, calculatã la
valoarea emisiunii de valori mobiliare subscrise prin ofertã publicã
autorizatã de C.N.V.M., se constituie ca venit al acesteia ºi se
varsã de cãtre societãþile emitente, la aprobarea închiderii ofertelor
publice, în contul indicat de C.N.V.M.
(2) În cazul nevirãrii în termen de 5 zile de la închiderea subscripþiilor a sumelor datorate conform alin. (1), C.N.V.M. poate
hotãrî anularea ofertei publice.
Art. 4. Ñ (1) Sumele provenite din cota de 1,5%, calculatã la
valoarea emisiunii de valori mobiliare, distribuitã în cazul plasamentului privat avizat de cãtre C.N.V.M., se constituie ca venit al
acesteia ºi se varsã de cãtre societãþile emitente în contul indicat
de C.N.V.M.
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(2) În cazul nevirãrii în termen de 5 zile de la încheierea plasamentului privat a sumelor datorate conform alin. (1), C.N.V.M.
poate hotãrî anularea plasamentului privat.
Art. 5. Ñ (1) Sumele provenite din cota de 2%, calculatã la
valoarea ofertei publice de cumpãrare-preluare autorizatã de
C.N.V.M., se constituie ca venit al acesteia ºi se varsã de cãtre
ofertant la închiderea ofertei publice, în contul indicat de ea.
(2) În cazul nevirãrii în termen de 5 zile de la închiderea ofertelor a sumelor datorate conform alin. (1), C.N.V.M. poate hotãrî
anularea ofertei publice de cumpãrare-preluare.
TITLUL II
Modul de gestionare a veniturilor extrabugetare
din care se finanþeazã C.N.V.M.
Art. 6. Ñ (1) Veniturile extrabugetare ale C.N.V.M. se colecteazã în contul de disponibilitãþi deschis în acest scop la o bancã
comercialã ºi se utilizeazã în conformitate cu bugetul de venituri
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ºi cheltuieli al acesteia, aprobat de Parlamentul României în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 6/1999, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 139/1999.
(2) Veniturile extrabugetare utilizate de C.N.V.M., rãmase neutilizate la închiderea exerciþiului financiar, rãmân la dispoziþia
acesteia, urmând sã fie folosite în anul urmãtor, în condiþiile
prevãzute la art. 73 alin. (3) din Legea nr. 72/1996 privind
finanþele publice.
Art. 7. Ñ (1) C.N.V.M. poate realiza venituri din fructificarea
disponibilitãþilor financiare, colectate potrivit art. 2 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 6/1999, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 139/1999, prin plasamente financiare ºi bancare.
(2) C.N.V.M. va adopta regulamente proprii pentru utilizarea
veniturilor.
Art. 8. Ñ Departamentul logistic va aduce la îndeplinire prevederile prezentului regulament.

COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

DECIZIE
privind autorizarea Fondului Oamenilor de Afaceri,
administrat de Societatea Comercialã SAFI INVEST Ñ S.A., ca fond închis de investiþii cu capital de risc
În conformitate cu prevederile art. 4, 6, 11, 13 ºi 15 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori,
constatând conformitatea contractului de societate privind constituirea ºi funcþionarea Fondului Oamenilor de Afaceri (F.O.A.) ca
fond închis de investiþii cu capital de risc cu dispoziþiile legale în vigoare privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare,
având în vedere cererea înregistratã la Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare cu nr. 5.969/1999,
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare emite urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ Se autorizeazã Fondul Oamenilor de Afaceri, administrat de Societatea Comercialã SAFI INVEST Ñ S.A., ca fond
închis de investiþii cu capital de risc, constituit prin transformarea
fondului deschis de investiþii Fondul Mutual al Oamenilor de
Afaceri în urma consultãrii investitorilor fondului ºi parcurgerii prevederilor legale privind transformarea fondurilor deschise de
investiþii în fonduri cu capital de risc.
Art. 2. Ñ La data intrãrii în vigoare a unor noi reglementãri
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

Fondul Oamenilor de Afaceri are obligaþia sã se conformeze
acestora.
Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei decizii se
abrogã Decizia nr. D 169 din 22 septembrie 1995 privind autorizarea Fondului Mutual al Oamenilor de Afaceri ca fond deschis
de investiþii.
Art. 4. Ñ Prezenta decizie intrã în vigoare la data semnãrii ei.
Art. 5. Ñ Departamentul reglementarea pieþei ºi intermediere
financiarã va aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
Bucureºti, 18 mai 1999.
Nr. D1.094.
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