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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind valorile mobiliare, serviciile de investiþii financiare ºi pieþele reglementate
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

TITLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezenta ordonanþã de urgenþã reglementeazã
crearea ºi funcþionarea pieþelor de instrumente financiare,
cu instituþiile ºi operaþiunile specifice acestor pieþe, în
scopul mobilizãrii economiilor bãneºti ºi disponibilitãþilor
financiare prin intermediul investiþiilor în instrumente financiare, în condiþii de protecþie a investitorilor.

Art. 2. Ñ (1) În înþelesul prezentei ordonanþe de
urgenþã, termenii ºi expresiile de mai jos au urmãtoarele
semnificaþii:
1. acþionar semnificativ Ñ persoana care, nemijlocit ºi
singurã ori prin intermediul sau în legãturã cu alte persoane acþionând în mod concertat, exercitã drepturi aferente unor acþiuni care cumulate fie ar reprezenta cel puþin
10% din capitalul social al emitentului, fie i-ar conferi cel
puþin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã;
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2. agent pentru servicii de investiþii financiare Ñ o persoanã fizicã autorizatã de C.N.V.M., care acþioneazã ca
reprezentant exclusiv al unei societãþi de servicii de
investiþii financiare în executarea de operaþiuni cu instrumente financiare în numele ºi pe seama acelei societãþi;
3. B.N.R. Ñ Banca Naþionalã a României;
4. C.E.C.C.A.R. Ñ Corpul Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România;
5. C.N.V.M. Ñ Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare;
6. contracte futures Ñ contracte standardizate care creeazã pentru pãrþi obligaþia de a vinde sau de a cumpãra
un anumit activ suport la data scadenþei ºi la un preþ convenit la momentul încheierii tranzacþiei;
7. contracte options Ñ contracte standardizate care, în
schimbul plãþii unei prime, creeazã pentru cumpãrãtorul
opþiunii dreptul, dar nu ºi obligaþia, de a cumpãra sau de a
vinde un anumit activ suport la un preþ prestabilit, numit
preþ de exercitare, pânã la sau la data expirãrii;
8. contracte de report Ñ contracte în care o parte
cumpãrã valori mobiliare cu plata imediatã, cu revânzarea
simultanã, la termen ºi pe un preþ determinat, a unor valori
mobiliare de aceeaºi specie ºi cu remiterea efectivã a
valorilor mobiliare date în report, în conformitate cu dispoziþiile art. 74Ñ76 din Codul comercial;
9. datã de referinþã Ñ data înregistrãrii dobândirii de
valori mobiliare de cãtre deþinãtorii care beneficiazã de
drepturile conferite de acestea;
10. depozitar Ñ o entitate autorizatã de C.N.V.M. sã
desfãºoare activitãþi de înregistrare, depozitare, compensare
ºi decontare a valorilor mobiliare sau a altor instrumente
financiare;
11. drept de preferinþã Ñ dreptul unui acþionar de a subscrie cu prioritate acþiuni la majorarea capitalului social,
proporþional cu numãrul de acþiuni deþinute la data de referinþã, la un preþ inferior preþului acþiunilor oferite public;
12. emisiune: a) operaþiunea prin care valorile mobiliare
de acelaºi tip ºi de aceeaºi clasã sunt oferite de cãtre
emitent spre subscripþie investitorilor potenþiali;
b) totalitatea valorilor mobiliare de acelaºi tip ºi de
aceeaºi clasã emise de un emitent la o anumitã datã;
13. emitent Ñ persoanã juridicã care în condiþiile legii a
emis, emite sau intenþioneazã sã emitã valori mobiliare;
14. entitãþi reglementate Ñ entitãþile reglementate ºi
supravegheate de C.N.V.M., care includ, fãrã a se limita la
acestea: pieþe reglementate, Fondul de compensare a
investitorilor, societãþi de servicii de investiþii financiare,
societãþi de registru, societãþi de compensare, decontare,
depozitare, consultanþi de plasament în investiþii financiare,
auditori financiari;
15. eveniment important Ñ apariþia oricãrei împrejurãri
privind unul sau mai mulþi emitenþi de valori mobiliare ori
referitoare la una sau la mai multe emisiuni ori tipuri de
valori mobiliare care, dacã ar fi fãcute publice, ar putea
influenþa semnificativ preþul sau alte aspecte privind
tranzacþionarea respectivelor valori mobiliare;
16. informaþii privilegiate Ñ informaþii de orice naturã privitoare la un emitent sau la oricare dintre valorile mobiliare
emise de acesta, inaccesibile publicului ori care nu au
devenit încã publice ºi a cãror divulgare ar putea influenþa
preþul sau alte aspecte ale operaþiunilor cu valori mobiliare
ale emitentului ori ale persoanelor afiliate;
17. instrumente financiare derivate Ñ contractele futures,
options, precum ºi alte active calificate de C.N.V.M. ca
instrumente financiare derivate;
18. instrumente financiare, altele decât valorile mobiliare:
a) titlurile de participare la organismele de plasament
colectiv în valori mobiliare;
b) instrumentele financiare derivate;

c) contractele de report;
d) alte instrumente financiare calificate astfel de
C.N.V.M.;
19. investitor Ñ orice persoanã fizicã sau juridicã, care,
pe cont ºi risc propriu, cumpãrã, deþine, vinde ºi/sau
schimbã instrumente financiare cu intenþia de a obþine profit din dividende ori dobânzi la instrumentele financiare respective sau la creºterea valorii de piaþã a acestora;
20. investitor sofisticat Ñ un investitor care are capacitatea de a evalua riscul investiþional ºi resursele necesare
pentru a-ºi asuma acest risc;
21. marjã Ñ garanþia constituitã ºi menþinutã de investitor la o societate de servicii de investiþii financiare pentru
derularea de achiziþii de valori mobiliare sau de alte instrumente financiare pe credit ori desfãºurarea de operaþiuni
cu instrumente financiare derivate;
22. O.E.V.M. Ñ Oficiul de Evidenþã a Valorilor Mobiliare;
23. ofertã publicã de cumpãrare Ñ oferta unei persoane
de a cumpãra valori mobiliare sau drepturi aferente acestora, difuzatã prin mijloace de informare în masã ori comunicatã pe alte cãi, dar sub condiþia posibilitãþii egale de
receptare din partea proprietarilor respectivelor valori mobiliare;
24. ofertã publicã de preluare Ñ o ofertã publicã de
cumpãrare de valori mobiliare fãcutã de o persoanã fizicã
sau juridicã în vederea preluãrii unei societãþi comerciale
deþinute public;
25. ofertã publicã de vânzare Ñ oferta unei persoane de
a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora,
difuzatã prin mijloace de informare în masã ori comunicatã
pe alte cãi, sub condiþia posibilitãþii egale de receptare din
partea a minimum 100 de persoane nedeterminate în
vreun fel de cãtre autorul ofertei;
26. organism cu putere de autoreglementare Ñ o persoanã juridicã autorizatã de C.N.V.M. sã reglementeze activitatea membrilor sãi în cadrul organismului ºi sã
urmãreascã respectarea de cãtre aceºtia a prezentei ordonanþe de urgenþã, a normelor C.N.V.M. ºi a regulilor
proprii;
27. persoanã afiliatã Ñ o persoanã controlatã de o entitate sau care controleazã direct ori indirect aceastã entitate. Persoanele aflate în acelaºi timp în relaþii de afiliere
faþã de aceeaºi entitate sunt considerate cã se aflã în
relaþie de afiliere;
28. persoanã implicatã Ñ soþul sau orice rudã ori afin
pânã la gradul al treilea inclusiv al persoanei care deþine o
poziþie de control astfel cum este definitã mai jos, administratorii ºi conducerea executivã a unei societãþi deþinute
public sau persoana juridicã în care o astfel de persoanã
fizicã, singurã sau împreunã cu alte persoane implicate,
deþine o poziþie de control;
29. persoane care acþioneazã în mod concertat Ñ douã
sau mai multe persoane care au încheiat un acord în
vederea obþinerii sau exercitãrii în comun a drepturilor de
vot pentru a înfãptui o politicã comunã. Pânã la proba contrarã urmãtoarele persoane sunt prezumate cã acþioneazã
în mod concertat:
a) persoanele implicate;
b) persoanele afiliate;
c) o societate cu membrii consiliului sãu de
administraþie ºi cu persoanele implicate;
d) o societate cu fondurile ei de pensii;
e) o societate de servicii de investiþii financiare sau un
agent de servicii de investiþii financiare, cu clienþii lor, faþã
de persoanele afiliate societãþii de servicii de investiþii
financiare;
f) administratorii unei societãþi emitente de valori mobiliare, obiect al unei oferte publice;
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30. piaþã reglementatã Ñ piaþã pentru valori mobiliare ºi
alte instrumente financiare, care:
a) funcþioneazã regulat ºi opereazã în mod ordonat;
b) respectã regulile emise sau autorizate de C.N.V.M.,
care definesc condiþiile de acces pe piaþã, de operare ºi
de admitere la cota oficialã a anumitor valori mobiliare sau
a altor instrumente financiare;
c) respectã cerinþe de raportare ºi transparenþã în vederea asigurãrii protecþiei investitorilor;
31. poziþie de control Ñ orice participare la capital care
conferã acþionarului semnificativ sau unui grup de acþionari
care acþioneazã în mod concertat cel puþin o treime din
totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a emitentului;
32. poziþie majoritarã Ñ orice participare la capital care
conferã acþionarului semnificativ sau unui grup de acþionari
care acþioneazã în mod concertat fie mai mult de jumãtate
din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a emitentului, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege ºi a
revoca majoritatea membrilor consiliului de administraþie ºi
a cenzorilor emitentului;
33. poziþie majoritarã absolutã Ñ orice participare la capital care conferã acþionarului semnificativ sau unui grup de
acþionari care acþioneazã în mod concertat fie mai mult de
75% din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a
emitentului, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege ºi
a revoca toþi membrii consiliului de administraþie ºi cenzorii
emitentului;
34. preluare Ñ dobândirea unei poziþii majoritare;
35. servicii de investiþii financiare Ñ activitãþi profesionale
constând în operaþiuni cu valori mobiliare, instrumente
financiare sau drepturi aferente acestora, pe cont propriu
sau în numele unor terþi, ºi servicii accesorii sau conexe;
36. societate de registru Ñ o societate pe acþiuni autorizatã de C.N.V.M. sã desfãºoare activitãþi de registru pentru
societãþile deþinute public ºi pentru alþi emitenþi;
37. societate de servicii de investiþii financiare Ñ o persoanã juridicã autorizatã de C.N.V.M. sã presteze servicii
de investiþii financiare;
38. societate de tip închis Ñ societatea comercialã care
nu îndeplineºte condiþiile pentru a fi calificatã drept societate deþinutã public;
39. societate deþinutã public Ñ o societate comercialã pe
acþiuni constituitã prin subscripþie publicã sau o societate
ale cãrei valori mobiliare au fãcut obiectul unei oferte
publice regulat promovate ºi încheiate cu succes;
40. valori mobiliare Ñ instrumente financiare negociabile
transmisibile prin tradiþiune sau prin înscriere în cont, care
conferã drepturi egale pe categorie, dând deþinãtorilor dreptul la o fracþiune din capitalul social al emitentului sau un
drept de creanþã general asupra patrimoniului emitentului,
ºi sunt susceptibile de tranzacþionare pe o piaþã reglementatã. Valorile mobiliare includ:
a) acþiuni;
b) titluri de stat, obligaþiuni emise de administraþia
publicã centralã sau localã ºi societãþi comerciale, precum
ºi alte titluri de împrumut cu scadenþã mai mare de un an;
c) drepturi de preferinþã la subscrierea de acþiuni ºi
drepturi de conversie a unor creanþe în acþiuni;
d) alte instrumente financiare, cu excluderea instrumentelor de platã, care dau dreptul de a dobândi valori mobiliare echivalente celor menþionate mai sus prin subscriere,
schimb sau la o compensaþie bãneascã;
e) orice alte instrumente financiare calificate de
C.N.V.M. ca valori mobiliare;
41. vânzarea în lipsã Ñ vânzarea unor valori mobiliare
care nu sunt proprietatea vânzãtorului la data vânzãrii, dar
pe care acesta le achiziþioneazã înainte de predare;
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42. vot cumulativ Ñ metoda prin care fiecare acþionar
are dreptul de a atribui voturile cumulate (voturile obþinute
în urma înmulþirii voturilor deþinute de orice acþionar, potrivit
participãrii la capitalul social, cu numãrul administratorilor
care urmeazã sã formeze consiliul de administraþie) uneia
dintre persoanele propuse pentru alegerea în consiliul de
administraþie.
(2) În caz de îndoialã calificarea unei persoane,
instituþii, situaþii, informaþii, operaþiuni sau a unui act juridic
ori instrument negociabil cu privire la includerea în sau
excluderea din sfera termenilor ºi expresiilor cu semnificaþia
stabilitã la alin. (1), în vederea determinãrii incidenþei dispoziþiilor prezentei ordonanþe de urgenþã, se poate face de
cãtre C.N.V.M. din oficiu sau la cererea pãrþii interesate.
(3) Termenii, abrevierile ºi expresiile nedefinite la
alin. (1) ºi care sunt definite în legislaþia privind pieþele
reglementate de mãrfuri ºi instrumente financiare derivate,
respectiv în legislaþia privind organismele de plasament
colectiv în valori mobiliare, au înþelesul prevãzut în
cuprinsul acestora.
(4) În caz de litigiu actele individuale emise de
C.N.V.M. cu privire la vreuna dintre calificãrile prevãzute la
alin. (2) pot fi atacate cu recurs în faþa Curþii de apel Ñ
Secþia de contencios administrativ.
Art. 3. Ñ (1) Obligaþiunile ºi alte instrumente de natura
acestora, emise de stat, sunt admise de drept la cota bursei de valori respective prin simpla depunere a prospectului
de ofertã publicã avizat de C.N.V.M. ºi prin înregistrarea
acestora la O.E.V.M.
(2) Emisiunea publicã de obligaþiuni ºi alte instrumente
financiare de natura acestora de cãtre judeþ, oraº, comunã
ºi de alte autoritãþi ale administraþiei publice va fi supusã
autorizãrii C.N.V.M. Tranzacþionarea acestora pe o piaþã
reglementatã se poate realiza de cãtre societãþi de servicii
de investiþii financiare ºi de alte entitãþi autorizate în acest
scop de C.N.V.M.
(3) Obligaþiunile ºi alte instrumente financiare de natura
acestora, emise de entitãþile prevãzute la alin. (2), precum
ºi de societãþi comerciale care oferã public astfel de instrumente, vor avea la bazã prospecte de ofertã publicã autorizate de C.N.V.M. ºi vor fi înregistrate la O.E.V.M. în
vederea tranzacþionãrii pe piaþa reglementatã precizatã în
prospect.
Art. 4. Ñ Societãþile constituite prin subscripþie publicã
avizatã în mod obligatoriu de cãtre C.N.V.M. ºi funcþionând
în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societãþile
comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, precum ºi
acþiunile emise de acestea cad sub incidenþa prevederilor
prezentei ordonanþe de urgenþã.
Art. 5. Ñ Punerea în aplicare a prezentei ordonanþe de
urgenþã, precum ºi supravegherea ºi controlul respectãrii
dispoziþiilor sale sunt încredinþate C.N.V.M., învestitã în
acest scop cu puteri de reglementare ºi supraveghere,
incluzând puterea de autorizare, delegare, decizie, interdicþie, intervenþie, monitorizare, inspecþie, anchetã ºi
sancþionare administrativã ºi contravenþionalã, în condiþiile,
modalitãþile ºi în limitele stabilite prin prezenta ordonanþã
de urgenþã.

TITLUL II
Pieþe reglementate
CAPITOLUL 1
Burse de valori
Art. 6. Ñ (1) Pieþele reglementate sub formã de burse
de valori se înfiinþeazã ºi funcþioneazã ca instituþii publice
cu personalitate juridicã, prin decizia de înfiinþare ºi autorizaþia de funcþionare emise de C.N.V.M.
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(2) C.N.V.M. va decide înfiinþarea unei burse de valori
numai dupã ce minimum 10 societãþi de servicii de
investiþii financiare au solicitat ºi au primit autorizaþia de
negociere în bursã.
(3) Prin excepþie de la prevederile art. 162 ºi urmãtoarele, C.N.V.M. autorizeazã activitãþi de compensare, decontare ºi depozitare, desfãºurate prin compartimente
specializate ale bursei de valori.
(4) Bursele de valori pot primi donaþii, legate, sponsorizãri ºi subvenþii.
(5) Deciziile C.N.V.M. de constituire ºi funcþionare a burselor de valori se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 7. Ñ (1) Din partea C.N.V.M. supravegherea ºi
controlul bursei de valori, atât în ceea ce priveºte administrarea ºi funcþionarea, cât ºi regimul operaþiunilor ºi disciplina societãþilor de servicii de investiþii financiare ºi a
agenþilor acestora, se exercitã de cãtre inspectorul general
al bursei de valori, care urmãreºte respectarea strictã ºi
integralã a dispoziþiilor prezentei ordonanþe de urgenþã, a
reglementãrilor date în aplicarea ei ºi a regulamentelor bursei de valori.
(2) C.N.V.M. va numi prin decizie inspectorul general al
bursei de valori în termen de 30 de zile de la autorizarea
de funcþionare a acesteia.
(3) Inspectorul general este numit de C.N.V.M. pe o
perioadã de 5 ani, putând fi reînvestit prin mandate succesive. Condiþiile de eligibilitate, incompatibilitãþile ºi impedimentele privind funcþia de inspector general sunt cele
prevãzute de lege pentru membrii C.N.V.M. Inspectorul
general poate fi revocat oricând de C.N.V.M. Funcþia de
inspector general al bursei de valori este asimilatã celei de
director general în C.N.V.M.
(4) În caz de revocare sau de imposibilitate a continuãrii mandatului pentru incompatibilitate, impediment legal
sau demisie, C.N.V.M. va numi alt inspector general pentru
un nou mandat.
Art. 8. Ñ În exercitarea supravegherii ºi controlului bursei de valori inspectorul general are urmãtoarele atribuþii:
a) participã, fãrã drept de vot, la adunãrile generale ale
bursei de valori, precum ºi la ºedinþele comitetului bursei,
putând formula observaþii ºi putând cere ca acestea sã fie
incluse în procesul-verbal al ºedinþei;
b) supravegheazã operaþiunile de bursã, având acces
liber în toate incintele ºi la toate documentele, informaþiile
ºi evidenþele bursei de valori;
c) transmite C.N.V.M. constatãrile sale privind încãlcarea
dispoziþiilor legale, a reglementãrilor date în aplicarea acestora ºi a regulamentelor bursei de valori, propunând
mãsurile de luat ºi sancþiunile de aplicat de cãtre C.N.V.M.;
d) propune C.N.V.M. anularea ºi/sau suspendarea actelor comitetului bursei de valori, ale preºedintelui acesteia,
precum ºi ale directorului general al bursei de valori, în
situaþiile în care le apreciazã ca fiind contrare prevederilor
prezentei ordonanþe de urgenþã sau reglementãrilor date în
aplicarea acesteia;
e) întocmeºte ºi transmite C.N.V.M. raportul trimestrial
asupra activitãþii bursei de valori.
Art. 9. Ñ Inspectorul general este detaºat permanent la
bursa de valori. Bursa de valori va asigura mijloacele
necesare în vederea îndeplinirii atribuþiilor de supraveghere
ºi control de cãtre inspectorul general.
Art. 10. Ñ (1) Prin decizie notificatã comitetului bursei
de valori C.N.V.M. poate delega inspectorului general exercitarea uneia sau unora dintre atribuþiile de intervenþie,
anchetã ºi interdicþie, conferite acesteia prin lege.

(2) Actele emise în exercitarea puterii delegate vor fi
comunicate de cãtre inspectorul general C.N.V.M.,
preºedintelui comitetului bursei de valori ºi directorului
general al bursei de valori; C.N.V.M. le poate amenda sau
revoca dupã audierea inspectorului general ºi a pãrþilor
implicate.
(3) Decizia de delegare de putere prevãzutã la alin. (1)
poate fi revocatã de C.N.V.M. dupã audierea inspectorului
general.
Art. 11. Ñ (1) În cadrul fiecãrei burse de valori se instituie asociaþia bursei de valori care va funcþiona potrivit prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã ºi statutului pe
care îl adoptã la prima ei adunare generalã, supunându-l
spre aprobare C.N.V.M.
(2) Sunt membri ai asociaþiei bursei de valori societãþile
de servicii de investiþii financiare autorizate de C.N.V.M. sã
negocieze în respectiva bursã de valori.
Art. 12. Ñ (1) Calitatea de membru al asociaþiei bursei
de valori este dobânditã de societatea de servicii de
investiþii financiare interesatã, la data eliberãrii autorizaþiei
de negociere în bursã.
(2) Calitatea de membru al asociaþiei bursei de valori
înceteazã prin renunþare la autorizarea de negociere în
bursã, prin încetarea existenþei societãþii de servicii de
investiþii financiare respective sau prin retragerea
autorizaþiei de negociere în bursã ori a autorizaþiei de
funcþionare de cãtre C.N.V.M.
Art. 13. Ñ (1) Asociaþia bursei de valori þine adunãri
generale de cel puþin douã ori pe an, care sunt convocate
de preºedintele comitetului bursei de valori prin decizie a
comitetului bursei de valori sau la cererea cel puþin a unei
treimi din totalul membrilor asociaþiei.
(2) Adunarea generalã a asociaþiei bursei de valori este
regulamentar constituitã în prezenþa a jumãtate plus unul
din numãrul total al membrilor asociaþiei.
(3) Dacã la prima convocare nu este întrunit cvorumul
prevãzut la alin. (2), se convoacã o nouã adunare generalã la o datã stabilitã cu minimum 10 zile dupã data la
care nu s-a întrunit cvorumul respectiv, aceasta fiind regulamentar constituitã ºi adoptând hotãrâri în mod valabil,
indiferent de numãrul de membri cu drept de vot prezenþi.
Art. 14. Ñ (1) În adunarea generalã a asociaþiei bursei
de valori fiecare membru deþine un vot. Votul se exercitã
direct sau prin mandatar cu procurã specialã datã în formã
autenticã. Mandatarul trebuie sã fie membru al asociaþiei
bursei de valori.
(2) Deciziile se iau cu cel puþin jumãtate plus unul din
numãrul voturilor membrilor prezenþi sau reprezentaþi prin
mandatar.
Art. 15. Ñ Cu excepþia adunãrii generale de constituire
dreptul de vot în adunarea generalã nu poate fi exercitat
de membrii care nu sunt la zi cu plata cotizaþiei.
Art. 16. Ñ Adunarea generalã a asociaþiei bursei de
valori are urmãtoarele atribuþii:
a) adoptã ºi modificã statutul asociaþiei bursei de valori,
care se supune spre aprobare C.N.V.M.;
b) alege membrii în comitetul bursei de valori;
c) aprobã bugetul bursei de valori care i-a fost prezentat de comitetul bursei de valori;
d) aprobã execuþia bugetului bursei de valori, însoþitã de
raportul de audit;
e) numeºte cenzorii ºi auditorii financiari ai bursei de
valori;
f) numeºte persoanele care vor fi înscrise pe lista de
arbitri ai camerei arbitrale a bursei de valori;
g) adoptã hotãrâri cu privire la funcþionarea bursei de
valori.
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Art. 17. Ñ (1) Conducerea bursei de valori este încredinþatã comitetului bursei ales de asociaþia bursei de valori
pentru un mandat de maximum 5 ani, reînnoibil.
(2) Membrii comitetului bursei de valori sunt aleºi cu
votul a cel puþin douã treimi din numãrul membrilor prezenþi sau reprezentaþi.
(3) Dacã la prima convocare nu se întruneºte cvorumul
prevãzut la alin. (2), membrii comitetului bursei de valori
vor fi desemnaþi în condiþiile de cvorum ºi vot menþionate
la art. 13 alin. (3), de cãtre adunarea generalã la o a
doua convocare.
(4) Când numãrul membrilor asociaþiei bursei de valori
scade sub 10 ca urmare a oricãruia dintre cazurile de
încetare a calitãþii de membru menþionate la art. 12
alin. (2), inspectorul general al bursei de valori informeazã
C.N.V.M., care va decide continuarea funcþionãrii respectivei burse de valori ori dizolvarea acesteia, þinând seama
de situaþia pieþei valorilor mobiliare, de interesele emitenþilor
ºi ale investitorilor.
Art. 18. Ñ (1) Membrii comitetului bursei de valori, desemnaþi conform art. 17 alin. (1), trebuie validaþi individual
de cãtre C.N.V.M. înainte de a intra în exerciþiul mandatului.
(2) Membrii comitetului bursei de valori trebuie sã fie
cetãþeni români, domiciliaþi în România, în vârstã de minimum 30 de ani împliniþi, sã aibã cunoºtinþe ºi practicã profesionalã de minimum 5 ani în domeniu ºi trebuie sã se
bucure de o bunã reputaþie civicã ºi de integritate moralã.
(3) Membrii comitetului bursei de valori nu pot ocupa
nici o funcþie publicã ºi nu pot face parte din comitetul
unei alte burse de valori sau dintr-o structurã similarã
acestuia, specificã unei pieþe reglementate.
(4) În cazul apariþiei unei situaþii de incompatibilitate ori
a unui impediment legal, a imposibilitãþii definitive de exercitare a mandatului ori în caz de vacanþã a postului, pentru
durata restantã a mandatului asociaþia bursei de valori va
desemna o altã persoanã, care va fi supusã validãrii de
cãtre C.N.V.M.
Art. 19. Ñ (1) Dupã validarea lor membrii comitetului
bursei de valori aleg dintre ei un preºedinte ºi 2 vicepreºedinþi.
(2) Preºedintele este reprezentantul de drept al bursei
de valori ca instituþie publicã. În caz de indisponibilitate a
preºedintelui reprezentarea legalã a bursei de valori revine
celui mai vârstnic dintre vicepreºedinþi.
(3) Comitetul bursei de valori se reuneºte în ºedinþã cel
puþin o datã pe lunã ºi delibereazã valabil în prezenþa a
cel puþin jumãtate din numãrul membrilor sãi.
(4) ªedinþele sunt conduse de preºedinte, iar în caz de
indisponibilitate a acestuia, de unul dintre vicepreºedinþi.
(5) Hotãrârile se adoptã cu majoritatea voturilor membrilor comitetului bursei de valori, fiecare membru dispunând
de un vot.
(6) În caz de partaj egal al voturilor votul preºedintelui
sau al vicepreºedintelui care conduce ºedinþa va fi decisiv.
Art. 20. Ñ (1) Comitetul bursei de valori are urmãtoarele atribuþii:
a) numeºte ºi revocã directorul general al bursei de
valori;
b) adoptã ºi modificã regulamentul de organizare ºi
funcþionare a bursei de valori;
c) adoptã ºi modificã regulamentele privind operaþiunile
de bursã ºi instrumentele financiare care urmeazã sã fie
tranzacþionate;
d) adoptã proiectul bugetului bursei de valori, pe care îl
supune spre aprobare asociaþiei bursei de valori;
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e) prezintã ºi supune spre aprobare asociaþiei bursei de
valori execuþia bugetului bursei de valori, însoþitã de raportul cenzorilor;
f) stabileºte categoriile, nivelurile ºi plafoanele comisioanelor ºi ale tarifelor ce urmeazã sã fie practicate în bursã;
g) stabileºte garanþiile ce trebuie constituite de
societãþile de servicii de investiþii financiare pentru a asigura lichidarea integralã ºi la scadenþã, conform tipului de
operaþiune cu valori mobiliare negociate în bursã, precum
ºi regimul de utilizare a respectivelor garanþii;
h) supravegheazã respectarea dispoziþiilor legii, a reglementãrilor C.N.V.M. ºi a regulamentelor bursei de valori de
cãtre societãþile de servicii de investiþii financiare ºi de
agenþii lor ºi de cãtre întregul personal al bursei de valori,
dispunând mãsurile corespunzãtoare.
i) soluþioneazã plângerile formulate împotriva deciziilor
directorului general al bursei de valori;
j) înfiinþeazã comisii speciale, aprobã regulamentul de
organizare ºi funcþionare a acestora ºi desemneazã membrii acestora.
(2) Comitetul bursei de valori poate delega o parte a
atribuþiilor sale unor comisii speciale.
Art. 21. Ñ (1) Toate regulamentele bursei de valori trebuie fãcute publice, iar cele menþionate la art. 20 lit. b), c)
ºi g), precum ºi modificãrile acestora intrã în vigoare dupã
aprobarea lor de cãtre C.N.V.M.
(2) Hotãrârile privind executarea atribuþiilor prevãzute la
art. 20 lit. f) ºi j) produc efecte dupã aprobarea lor de
cãtre C.N.V.M.
Art. 22. Ñ (1) Administrarea bursei de valori este încredinþatã directorului general, numit pentru un mandat de
maximum 5 ani de cãtre comitetul bursei de valori.
(2) Numirea ºi, dupã caz, demiterea directorului general
se decid cu o majoritate de douã treimi din numãrul voturilor tuturor membrilor comitetului bursei de valori ºi produc
efect de la data confirmãrii lor de cãtre C.N.V.M.
(3) Condiþiile de eligibilitate pentru funcþia de director
general sunt cele prevãzute la art. 18 alin. (2).
(4) Directorul general, soþul (soþia) sau rudele acestora,
precum ºi afinii pânã la gradul al treilea inclusiv nu pot fi
acþionari, administratori, cenzori, auditori, angajaþi, agenþi
sau persoane implicate cu o societate de servicii de
investiþii financiare sau cu o altã entitate autorizatã de
C.N.V.M.
Art. 23. Ñ (1) În caz de indisponibilitate temporarã
directorul general este suplinit conform regulamentului de
organizare ºi funcþionare a respectivei burse de valori.
Suplinirea opereazã dupã confirmarea ei de cãtre C.N.V.M.
(2) În caz de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivã de exercitare a mandatului ori vacanþã a
postului, comitetul bursei de valori numeºte o altã persoanã spre a fi aprobatã de C.N.V.M. pentru exercitarea
funcþiei de director general pentru durata restantã a mandatului.
Art. 24. Ñ (1) Directorul general este reprezentantul
legal al bursei de valori ca persoanã juridicã în faþa autoritãþilor publice ºi în relaþiile cu persoanele fizice ºi juridice,
române ºi/sau strãine. Prin semnãtura sa directorul general
angajeazã patrimonial bursa de valori ca persoanã juridicã.
(2) Directorul general exercitã competenþele de conducere ºi pe cele privind funcþionarea bursei de valori, inclusiv pe cele de angajare a personalului, de organizare ºi de
funcþionare a bursei de valori respective.
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(3) Documentele cuprinzând date ºi informaþii referitoare
la bursa de valori, declaraþiile, comunicatele, atestatele,
cererile, întâmpinãrile, notificãrile, renunþãrile la drepturi ºi
altele asemenea, fãcute în numele bursei de valori ca persoanã juridicã, trebuie sã fie semnate de directorul general.
Art. 25. Ñ Înscrisurile constatând situaþii sau fapte referitoare la bursa de valori, drepturi ori angajamente patrimoniale ale acesteia, care poartã semnãtura directorului
general, sunt opozabile terþilor ºi au forþa probantã de act
autentic, conþinutul lor putând fi infirmat numai prin procedura înscrierii în fals.
Art. 26. Ñ (1) Bursa de valori dobândeºte personalitate
juridicã la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I, a deciziei C.N.V.M. de înfiinþare a respectivei
burse de valori.
(2) Suspendarea activitãþii unei burse de valori sau
dizolvarea acesteia poate fi decisã numai de cãtre
C.N.V.M.
(3) Prin decizia de dizolvare a unei burse de valori
C.N.V.M. va desemna ºi lichidatorii, care vor putea încheia
numai actele juridice ºi vor putea dispune numai
operaþiunile necesare în vederea lichidãrii patrimoniale a
bursei de valori dizolvate.
(4) Produsul net al lichidãrii va fi preluat de C.N.V.M. ºi
va fi utilizat în conformitate cu atribuþiile C.N.V.M.
(5) Personalitatea juridicã a bursei de valori dizolvate
înceteazã la data depunerii bilanþului de lichidare la
C.N.V.M.
CAPITOLUL 2
Înfiinþarea, supravegherea, organizarea ºi administrarea
altor pieþe reglementate
Art. 27. Ñ (1) Pieþele reglementate, altele decât bursele
de valori, se înfiinþeazã exclusiv ca societãþi pe acþiuni.
Capitalul social minim al unei pieþe reglementate va fi stabilit de C.N.V.M. prin regulament.
(2) Procedura ºi documentaþia necesare autorizãrii se
stabilesc prin regulament de cãtre C.N.V.M.
(3) Pieþele reglementate:
a) nu vor distribui dividende, profitul obþinut fiind utilizat
pentru perfecþionarea sistemelor de operare;
b) nu vor acorda împrumuturi ºi garanþii.
(4) Cel puþin douã treimi din capitalul social al unei
societãþi reprezentând o piaþã reglementatã trebuie sã fie
deþinut de societãþile de servicii de investiþii financiare, care
devin astfel membre ale acelei pieþe. Un acþionar al unei
societãþi reprezentând o piaþã reglementatã nu poate deþine
direct sau prin persoane afiliate mai mult de 5% din
acþiunile acesteia.
(5) Pentru autorizarea înfiinþãrii unei pieþe reglementate
este necesarã îndeplinirea condiþiilor de operare stabilite
prin reglementãrile C.N.V.M. Acestea se vor referi, între
altele, la: modul de organizare, managementul, dotarea ºi
resursele, procesul de tranzacþionare ºi de încheiere a
tranzacþiilor, supravegherea ºi controlul operaþiunilor
desfãºurate pe piaþa respectivã.
(6) Pieþele reglementate vor asigura respectarea normelor privind transparenþa ºi protecþia investitorilor, prin distribuirea cãtre investitori, societãþi de servicii de investiþii
financiare ºi alte pãrþi interesate a informaþiilor legate de
tranzacþii, emitenþi, instrumente tranzacþionate ºi alte
aspecte legate de activitatea desfãºuratã pe piaþã, conform
reglementãrilor specifice elaborate ºi fãcute publice de consiliul de administraþie al fiecãrei pieþe autorizate de
C.N.V.M.
(7) C.N.V.M. va publica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, orice decizie de înfiinþare sau de retragere a

autorizaþiei de funcþionare a unei pieþe reglementate. Orice
decizie de suspendare a activitãþii unei pieþe reglementate,
precum ºi motivele care au stat la baza acesteia se
publicã în douã cotidiene de difuzare naþionalã. C.N.V.M.
va þine la dispoziþia publicului evidenþa pieþelor reglementate ºi a sancþiunilor aplicate acestora.
Art. 28. Ñ Dispoziþiile referitoare la inspectorul general
al bursei de valori, prevãzute la cap. 1, se aplicã prin analogie ºi altor pieþe reglementate.
Art. 29. Ñ (1) Administrarea unei pieþe reglementate va
fi încredinþatã consiliului de administraþie, ale cãrui îndatoriri
ºi responsabilitãþi, precum ºi modul de alegere a membrilor
sãi vor fi stabilite în actul constitutiv al societãþii.
(2) Numirea membrilor consiliului de administraþie al
unei pieþe reglementate se aprobã individual de C.N.V.M.
înainte de începerea exercitãrii mandatului de cãtre fiecare
dintre aceºtia.
Art. 30. Ñ (1) Membrii consiliului de administraþie al
unei pieþe reglementate trebuie sã fie cetãþeni români
domiciliaþi în România, în vârstã de minimum 30 de ani,
având o vechime în specialitate de minimum 5 ani ºi o
bunã reputaþie civicã ºi integritate moralã.
(2) Membrii consiliului de administraþie al unei pieþe
reglementate, soþii, rudele ºi afinii pânã la gradul al treilea
inclusiv ai acestora nu pot face parte din conducerea unei
alte pieþe reglementate.
(3) Nu pot fi membri ai aceluiaºi consiliu de administraþie al unei pieþe reglementate soþii sau rudele ºi afinii
pânã la gradul al treilea inclusiv. Membrii consiliului de
administraþie nu pot ocupa funcþii publice.
(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la apariþia
unei situaþii de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivã de exercitare a mandatului sau de vacanþã
a postului de membru al consiliului de administraþie al unei
pieþe reglementate va fi desemnatã o altã persoanã, validatã de C.N.V.M., în conformitate cu actele constitutive ale
pieþei reglementate, pentru exercitarea mandatului respectiv
pânã la expirarea acestuia.
Art. 31. Ñ Dupã aprobarea numirii lor membrii consiliului de administraþie al unei pieþe reglementate aleg dintre ei
un preºedinte ºi 2 vicepreºedinþi.
CAPITOLUL 3
Accesul membrilor ºi al celorlalþi participanþi
pe pieþele reglementate
Art. 32. Ñ (1) Pe o piaþã reglementatã efectueazã
operaþiuni numai participanþii autorizaþi de C.N.V.M.
(2) Piaþa reglementatã va stabili prin regulamentele sale,
aprobate de C.N.V.M., condiþiile de obþinere ºi de
menþinere a calitãþii de membru sau de alt tip de participant. Comitetul bursei de valori ºi, respectiv, consiliul de
administraþie al pieþei reglementate sunt rãspunzãtoare de
aplicarea acestor regulamente.
(3) Piaþa reglementatã va permite accesul la operaþiunile
sale în calitate de membru sau de alt tip de participant
acelor societãþi de servicii de investiþii financiare ºi altor
entitãþi autorizate de C.N.V.M., care îndeplinesc condiþiile
specifice pieþei respective.
Art. 33. Ñ Numãrul maxim de membri ºi de participanþi
ai unei pieþe reglementate nu poate fi limitat.
Art. 34. Ñ C.N.V.M. poate suspenda anumite sau toate
operaþiunile desfãºurate pe o piaþã reglementatã în cazul
în care constatã cã nu sunt respectate prevederile legale
ºi/sau apreciazã cã este imposibilã menþinerea unei pieþe
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ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor. Pe
durata suspendãrii nu mai pot fi efectuate noi operaþiuni,
dar obligaþiile rezultând din operaþiunile efectuate anterior
vor fi îndeplinite în termenii stabiliþi.
Art. 35. Ñ În cazul retragerii de cãtre C.N.V.M. a autorizaþiei unei pieþe reglementate, începând cu data precizatã
în decizie nu vor mai putea fi efectuate operaþiuni cu
instrumente financiare pe acea piaþã, iar ordinele de negociere înregistrate de intermediari ºi încã neexecutate pânã
la acea datã devin caduce, dând loc la restituirea depozitelor de titluri ºi sume, respectiv a comisioanelor încasate;
operaþiunile încheiate pânã la aceastã datã urmeazã sã fie
finalizate la scadenþele lor, intermediarii fiind þinuþi conform
contractelor încheiate cu clienþii acestora.
CAPITOLUL 4
Admiterea ºi retragerea valorilor mobiliare ºi a altor
instrumente financiare de pe pieþele reglementate
Art. 36. Ñ (1) Pe o piaþã reglementatã sunt admise
numai valori mobiliare ºi alte instrumente financiare înregistrate la O.E.V.M.
(2) Pe o piaþã reglementatã sunt admise numai valori
mobiliare ºi alte instrumente financiare pentru care se asigurã accesul egal al investitorilor la informaþii.
(3) Admiterea unei emisiuni de valori mobiliare se
extinde asupra tuturor valorilor mobiliare de acelaºi tip sau
de aceeaºi clasã ale emitentului respectiv, care sunt în circulaþie la data admiterii.
(4) Regulamentele de admitere, menþinere ºi retragere
de pe piaþã a valorilor mobiliare ºi a altor instrumente
financiare vor fi elaborate de respectiva piaþã reglementatã
ºi vor fi aprobate de C.N.V.M.
Art. 37. Ñ Dupã înregistrarea la O.E.V.M. titlurile de
stat sunt de drept admise la cotare, la primirea de cãtre
piaþa reglementatã a prospectului de emisiune din partea
Ministerului Finanþelor Publice sau a agentului desemnat de
acesta.
Art. 38. Ñ (1) Un emitent ale cãrui valori mobiliare sunt
admise pe o piaþã reglementatã trebuie sã respecte
cerinþele acesteia privind obligaþiile de transparenþã.
(2) Decizia cu privire la o cerere de admitere la
tranzacþionare se aduce la cunoºtinþã solicitantului în termen de maximum 30 de zile de la primirea cererii sau, în
cazul în care piaþa reglementatã solicitã informaþii suplimentare în acest interval, în termen de 30 de zile de la
data depunerii de cãtre solicitant a informaþiilor respective.
Art. 39. Ñ (1) În cadrul fiecãrei pieþe reglementate pot
funcþiona secþiuni distincte cu condiþii specifice privind
admiterea, menþinerea ºi retragerea instrumentelor financiare. Pentru secþiunile la care va exista o cotã emitentul va
fi obligat sã redacteze un document de prezentare sau un
prospect în vederea listãrii ºi sã se supunã obligaþiilor privind raportarea continuã ºi periodicã, în conformitate cu
regulamentele C.N.V.M. ºi ale pieþei.
(2) În cazul admiterii la cotã emitentul va pune la dispoziþie publicului informaþiile conþinute în prospect ºi va
face un anunþ cu privire la admitere cel puþin într-un ziar
de difuzare naþionalã, în conformitate cu regulamentele
C.N.V.M. ºi ale pieþei.
Art. 40. Ñ (1) Pentru a putea fi introduse în bursa de
valori societãþile deþinute public trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii minime:
a) sã aibã o capitalizare bursierã anticipatã de cel puþin
un milion de euro, exprimatã în lei, sau un capital social
reprezentând echivalentul în lei a cel puþin un milion de
euro, în mãsura în care valoarea capitalizãrii bursiere nu
se poate anticipa;
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b) sã fi funcþionat în ultimii 3 ani anteriori listãrii ºi sã fi
publicat situaþiile financiare anuale pentru aceeaºi perioadã;
c) minimum 25% din acþiuni sã fie deþinute de public.
(2) Bursele de valori, cu aprobarea C.N.V.M., pot
admite la cota oficialã valori mobiliare emise de societãþi
deþinute public care nu îndeplinesc cerinþele prevãzute la
alin. (1).
Art. 41. Ñ Prin reglementãrile proprii, supuse aprobãrii
de cãtre C.N.V.M., piaþa reglementatã va stabili condiþiile ºi
procedura de suspendare a operaþiunilor cu valori mobiliare
ºi alte instrumente financiare în alte situaþii decât cele
prevãzute la art. 34.
Art. 42. Ñ (1) Valorile mobiliare ºi alte instrumente
financiare cotate sau tranzacþionate pe o piaþã reglementatã vor fi retrase de pe aceastã piaþã o datã cu radierea
înregistrãrii lor la O.E.V.M.
(2) Consiliul de administraþie al pieþei reglementate, respectiv comitetul bursei de valori, poate dispune retragerea
de la cota oficialã dacã apreciazã cã o piaþã ordonatã a
respectivelor valori mobiliare ºi alte instrumente financiare
nu mai poate fi menþinutã sau restabilitã.
(3) Retragerea de la tranzacþionarea pe pieþe reglementate a valorilor mobiliare ºi a altor instrumente financiare,
cu excepþia cazului prevãzut la alin. (1), se va face numai
cu aprobarea C.N.V.M.

TITLUL III
Operaþiuni de piaþã
CAPITOLUL 1
Operaþiuni pe pieþele reglementate
SECÞIUNEA 1
Dispoziþii generale

Art. 43. Ñ (1) Orice operaþiune de vânzare, cumpãrare,
schimb, precum ºi orice altã operaþiune translativã de proprietate, orice conversie sau exercitare a unui drept având
ca obiect valori mobiliare sau alte instrumente financiare
create în legãturã cu valorile mobiliare emise de o societate deþinutã public se vor desfãºura doar pe pieþe reglementate ºi prin intermediul societãþilor de servicii de
investiþii financiare sau al altor intermediari autorizaþi de
C.N.V.M.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) urmãtoarele
operaþiuni:
a) transferurile cu caracter oneros, tranzacþii directe,
care întrunesc cumulativ urmãtoarele condiþii:
1. pãrþile sunt soþi sau rude ori afini pânã la gradul al
treilea inclusiv sau persoane juridice controlate de astfel
de persoane, cu condiþia ca activitatea respectivelor persoane juridice sã nu facã obiectul reglementãrilor prezentei
ordonanþe de urgenþã;
2. nici una dintre pãrþile implicate într-o tranzacþie
directã nu este sau, ca rezultat al unei astfel de tranzacþii,
nu devine acþionar semnificativ;
3. sã nu depãºeascã, într-o perioadã de 12 luni, 1%
din totalul instrumentelor financiare de acelaºi tip ºi de
aceeaºi clasã, puse în circulaþie de respectivul emitent;
4. sunt notificate C.N.V.M. ºi pieþei de tranzacþionare în
termen de 3 zile lucrãtoare;
b) transferurile de proprietate efectuate ca urmare a
cesionãrii de acþiuni ale emitentului de cãtre acesta personalului ºi conducerii;
c) în cazul fuziunilor, divizãrilor ºi lichidãrilor;
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d) transferurile efectuate ca urmare a unei hotãrâri
judecãtoreºti irevocabile ºi/sau în temeiul unui titlu
executoriu;
e) operaþiunile prevãzute la art. 135 alin. (2).
Art. 44. Ñ (1) Toate operaþiunile efectuate pe o piaþã
reglementatã vor fi realizate ºi vor fi înregistrate conform
reglementãrilor specifice. Regimul acestor operaþiuni în privinþa elementelor, formei, mecanismului, condiþiilor, efectelor, decontãrii, depozitãrii, compensãrii ºi înregistrãrii se
stabileºte prin regulamente ºi proceduri elaborate de piaþa
reglementatã ºi aprobate de C.N.V.M. Reglementãrile unei
pieþe organizate trebuie sã fie accesibile publicului.
(2) Toate operaþiunile efectuate pe o piaþã reglementatã
vor fi în mod obligatoriu decontate printr-un sistem de
decontare autorizat de C.N.V.M.
(3) C.N.V.M. ºi B.N.R. vor emite reglementãri comune,
supuse spre aprobare Ministerului Finanþelor Publice, privind evidenþa primarã ºi contabilã a operaþiunilor efectuate
pe o piaþã reglementatã.
Art. 45. Ñ Orice tranzacþie efectuatã pe o piaþã reglementatã ºi înregistratã în conformitate cu reglementãrile
specifice acesteia este act de comerþ ºi dã naºtere unei
obligaþii valabile cãreia nu i se poate opune excepþia
de joc.
Art. 46. Ñ (1) Pentru tranzacþiile având ca obiect valori
mobiliare sau alte instrumente financiare declarate ca furate
se aplicã, dupã caz, urmãtoarele reguli:
a) dacã negocierea a avut loc înainte de declararea furtului, cumpãrãtorul poate urmãri repetiþiunea preþului titlurilor
prin intermediarul sãu; dacã intermediarul îl declarã pe
vânzãtorul care a dat ordinul, el este descãrcat de rãspundere;
b) dacã negocierea a avut loc dupã declararea furtului,
intermediarul este þinut la repetiþiunea valorii titlurilor negociate.
(2) Intermediarul are dreptul la regres contra vânzãtorului potrivit dreptului comun, iar aprecierea bunei-credinþe se
face dupã regulile maximei diligenþe în afaceri.
(3) Declararea furtului se face de administraþia pieþei
reglementate sau de C.N.V.M., din oficiu ori la sesizare.
Art. 47. Ñ Societãþile de servicii de investiþii financiare
calculeazã, reþin ºi vireazã, conform reglementãrilor legale
în materie, impozitul pe câºtigurile de capital obþinute de
persoane fizice în urma operaþiunilor efectuate pe o piaþã
reglementatã.
SECÞIUNEA a 2-a
Valorile mobiliare ºi alte instrumente financiare

Art. 48. Ñ Transferul dreptului de proprietate asupra
unei valori mobiliare sau altui instrument financiar are loc
la momentul înregistrãrii cumpãrãtorului în registrul emitentului.
Art. 49. Ñ Orice persoanã înregistratã ca titularã a unei
valori mobiliare este prezumatã a fi titulara tuturor drepturilor aferente acelei valori mobiliare.
Art. 50. Ñ Constituirea, modificarea sau stingerea uzufructului, garanþiilor mobiliare ºi a oricãror alte sarcini ori
mãsuri de indisponibilizare având ca obiect valori mobiliare
ºi alte instrumente financiare se înscrie în registrul emitentului respectivelor titluri, cu efect de la data înscrierii.
Art. 51. Ñ (1) Pe lângã situaþia prevãzutã la art. 34
valorile mobiliare ºi alte instrumente financiare vor fi suspendate de la tranzacþionare în urmãtoarele cazuri:
a) când o garanþie mobiliarã sau o mãsurã de indisponibilizare opozabilã unui proprietar este înscrisã la societatea de registru în registrul emitentului, pentru valorile

mobiliare ºi alte instrumente financiare grevate ale acestui
proprietar;
b) în cazul unei oferte publice de vânzare, pentru valorile mobiliare obiect al ofertei;
c) în cazul deschiderii procedurii falimentului sau al
lichidãrii voluntare a emitentului, în termen de 3 zile de la
comunicarea hotãrârii instanþei sau de la înregistrarea
menþiunii în registrul comerþului, dupã caz;
d) în cazul fuziunii sau divizãrii emitentului;
e) în celelalte cazuri de modificare a capitalului social
al emitentului;
f) în orice alte situaþii prevãzute prin reglementãri ale
C.N.V.M.
(2) Prin excepþie de la prevederile alin. (1) lit. a),
societãþile de servicii de investiþii financiare sau intermediarii autorizaþi de C.N.V.M. vor putea tranzacþiona valori
mobiliare ce fac obiectul contractelor de garanþie realã
mobiliarã, în numele ºi pe contul creditorilor în favoarea
cãrora s-au constituit garanþiile, precum ºi valori mobiliare
asupra cãrora s-a instituit sechestrul, la cererea organului
de executare, în condiþiile prevãzute de legea specialã.
SECÞIUNEA a 3-a
Tranzacþionarea drepturilor de preferinþã

Art. 52. Ñ (1) Orice acþionar înregistrat la data de referinþã poate dispune total sau parþial de drepturile sale de
preferinþã, începând cu data de la care acestea pot fi exercitate.
(2) Tranzacþionarea drepturilor de preferinþã va fi realizatã pe aceeaºi piaþã reglementatã pe care sunt
tranzacþionate ºi acþiunile la care se referã.
Art. 53. Ñ Consiliul de administraþie al emitentului va
verifica periodic înscrierea în registrul emitentului a
tranzacþiilor cu dreptul de preferinþã.
Art. 54. Ñ C.N.V.M. va emite norme privind
tranzacþionarea drepturilor de preferinþã.
SECÞIUNEA a 4-a
Tranzacþii în marjã

Art. 55. Ñ (1) Societãþile de servicii de investiþii financiare pot acorda împrumuturi pentru clienþi în scopul finanþãrii
achiziþiilor de valori mobiliare în marjã. Operaþiunile
finanþate trebuie derulate prin intermediul respectivei
societãþi de servicii de investiþii financiare.
(2) C.N.V.M. ºi B.N.R. vor emite reglementãri comune
privind creditarea tranzacþiilor în marjã.
(3) Este interzisã unei societãþi de servicii de investiþii
financiare acordarea, extinderea sau menþinerea unui credit
pentru a achiziþiona valori mobiliare în cont propriu ori în
contul unui terþ, în cazul în care acþioneazã în numele ºi
pe contul emitentului, în cazul unei oferte publice primare,
ori în numele ºi pe contul vânzãtorului, în cazul unei oferte
publice secundare.
(4) Prevederile alin. (3) se aplicã ºi în situaþia în care
societatea de servicii de investiþii financiare acþioneazã
într-un consorþiu de societãþi de servicii de investiþii financiare care intermediazã concomitent sau succesiv o ofertã
publicã primarã ºi/sau secundarã, în situaþia în care s-a
obþinut un credit sindicalizat, precum ºi în situaþia în care
la oferta publicã participã o persoanã implicatã sau afiliatã
acestora.
Art. 56. Ñ (1) Societãþile de servicii de investiþii financiare pot împrumuta sau facilita împrumutul de valori mobiliare cãtre clienþii proprii pentru efectuarea de vânzãri în

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 238/9.IV.2002
lipsã. Împrumuturile nu pot viza valori mobiliare care
aparþin clienþilor, fãrã acordul acestora.
(2) Regulile aplicabile marjei pentru achiziþiile de valori
mobiliare în marjã se vor aplica ºi în cazul vânzãrilor în
lipsã.
(3) Operaþiunile de vânzare în lipsã se desfãºoarã
numai în condiþiile stabilite prin reglementãrile C.N.V.M.
SECÞIUNEA a 5-a
Operaþiuni cu instrumente financiare derivate
ºi contracte de report

Art. 57. Ñ În cazul pieþelor reglementate pot funcþiona
secþiuni destinate instrumentelor financiare, altele decât
valorile mobiliare. Acestea vor fi evidenþiate distinct ºi vor
funcþiona dupã reglementãri specifice elaborate de piaþã ºi
aprobate de C.N.V.M.
Art. 58. Ñ Pe pieþele reglementate se pot tranzacþiona
contracte futures, options sau alte instrumente financiare
derivate, precum ºi contracte de report, cu autorizarea
C.N.V.M. ºi cu respectarea legislaþiei bancare ºi a regimului operaþiunilor valutare.
Art. 59. Ñ Vor fi tranzacþionate pe pieþele reglementate
de prezenta ordonanþã de urgenþã instrumente financiare
derivate care au ca active suport valori mobiliare, drepturi
rezultate din valori mobiliare sau indici bursieri.
Art. 60. Ñ (1) Operaþiunile cu instrumente financiare
derivate îºi produc efectele în conformitate cu clauzele
contractuale generale, astfel cum au fost standardizate de
piaþa reglementatã. Clauzele contractelor futures ºi options
vor face referire cel puþin la cantitate, scadenþã, modalitatea de decontare ºi de lichidare a contractului.
(2) Înaintea introducerii pe piaþa reglementatã a unui
asemenea instrument financiar clauzele contractuale vor fi
supuse aprobãrii ºi înregistrãrii la C.N.V.M.
Art. 61. Ñ Contractele de report, futures ºi options
tranzacþionate pe pieþele reglementate vor fi în mod obligatoriu supuse mecanismului de compensare-decontare
prevãzut de reglementãrile elaborate de piaþã ºi aprobate
de C.N.V.M.
Art. 62. Ñ Piaþa reglementatã va asigura administrarea
operaþiunilor, incluzând:
a) înregistrarea tranzacþiilor;
b) gestionarea marjelor;
c) mecanismul de ajustare a profitului sau a pierderii.
Art. 63. Ñ Participanþii admiºi la tranzacþionare în
secþiunea instrumentelor financiare derivate a unei pieþe
reglementate sunt rãspunzãtori de constituirea ºi menþinerea marjelor necesare, în condiþiile stabilite de regulamentele C.N.V.M. ºi ale pieþei reglementate respective.
CAPITOLUL 2
Oferta publicã
SECÞIUNEA 1
Dispoziþii comune

Art. 64. Ñ (1) Orice ofertã publicã de valori mobiliare
reglementatã de prezenta ordonanþã de urgenþã necesitã
autorizarea C.N.V.M. înainte de publicarea anunþului ºi/sau
a prospectului sãu.
(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplicã emisiunii
de titluri de participare la fonduri deschise de investiþii.
(3) Oferta publicã fãcutã fãrã autorizare ori cu nerespectarea condiþiilor stabilite prin autorizare este nulã de
drept ºi atrage pentru cei în culpã aplicarea sancþiunilor
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prevãzute de lege; ofertantul va fi þinut faþã de investitorii
de bunã-credinþã la obligaþia de repetiþiune ºi la daune-interese decurgând din nulitatea tranzacþiilor eventual încheiate
pe baza unei astfel de oferte.
Art. 65. Ñ (1) Pentru autorizarea unei oferte publice de
valori mobiliare ofertantul va înainta C.N.V.M. o cerere de
autorizare însoþitã de un anunþ ºi de prospectul de ofertã.
(2) Anunþul va cuprinde elementele esenþiale ale
tranzacþiei în funcþie de titlurile ce fac obiectul sãu, precum
ºi toate informaþiile relevante cu privire la ofertant ºi la
valorile mobiliare ce urmeazã sã fie oferite public, indiferent cã astfel de informaþii sunt sau nu sunt dintre cele
supuse obligaþiei legale de publicitate, raportare sau
înregistrare.
(3) Informaþiile pe care trebuie sã le cuprindã prospectul
de ofertã vor fi certificate de ofertant, care este
rãspunzãtor pentru realitatea, exactitatea ºi integralitatea
lor. În cazurile reglementate de C.N.V.M. informaþiile din
prospectul de ofertã vor fi certificate ºi de cãtre auditorul
financiar al emitentului.
(4) Conþinutul minim de informaþii pe care trebuie sã îl
cuprindã prospectul de ofertã, forma de prezentare a acestora pe categorii de oferte ºi documentele ce trebuie sã
însoþeascã prospectul în vederea obþinerii autorizaþiei vor fi
stabilite de C.N.V.M. prin normele adoptate de aceasta.
Art. 66. Ñ (1) C.N.V.M. trebuie sã se pronunþe în privinþa autorizãrii în termen de 30 de zile lucrãtoare de la
înregistrarea cererii în cazul ofertelor publice de vânzare,
respectiv 7 zile lucrãtoare în cazul ofertelor publice de
cumpãrare ºi 15 zile lucrãtoare în cazul ofertelor publice
de preluare.
(2) Orice cerere de informaþii suplimentare sau de modificare a celor prezentate iniþial de cãtre ofertant, iniþiatã de
cãtre C.N.V.M. sau de cãtre ofertant, va întrerupe aceste
termene care vor începe sã curgã din nou de la data furnizãrii respectivei informaþii sau modificãri.
(3) Decizia de autorizare devine lipsitã de efect în cazul
în care oferta publicã de vânzare nu este iniþiatã în termen
de 9 luni de la data ultimelor raportãri financiare care stau
la baza autorizaþiei, iar oferta publicã de cumpãrare sau de
preluare, în termen de 7 zile lucrãtoare de la data autorizãrii.
Art. 67. Ñ (1) La data publicãrii anunþului de ofertã
aceasta devine obligatorie, având conþinutul ºi forma în
care a fost autorizatã, inclusiv cu amendamentele stabilite
de C.N.V.M., dacã este cazul.
(2) Prin decizia de autorizare, C.N.V.M. va fixa forma
definitivã în care oferta poate fi publicatã sau notificatã
eventualilor investitori; tot prin decizie, C.N.V.M. poate stabili condiþii, limitãri sau restricþii ce vor trebui respectate pe
parcursul promovãrii ºi derulãrii ofertei publice de valori
mobiliare.
(3) La data emiterii deciziei de autorizare se aplicã pe
oferta definitivatã conform alin. (2) viza C.N.V.M. privind
decizia ºi purtând semnãtura autorizatã, eliberându-se
iniþiatorului ofertei douã exemplare originale, un exemplar
fiind înregistrat în evidenþele C.N.V.M. Textul ofertei publice
nu poate fi publicat, comunicat sau altfel distribuit ºi nici
nu poate face obiect de publicitate decât purtând viza
C.N.V.M.
(4) Viza de autorizare aplicatã pe textul ofertei definitive
nu are valoare de garanþie ºi nici nu reprezintã o altã
formã de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea,
avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care
le-ar putea prezenta tranzacþiile de încheiat prin acceptarea
ofertei publice obiect al deciziei; decizia certificã numai
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regularitatea ofertei în privinþa exigenþelor legii ºi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.
(5) Orice formã de publicitate care incitã la acceptarea
ofertei publice de valori mobiliare, fãcutã cu prezentarea
ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calitãþi
decurgând din decizia de autorizare, constituie dol prin
publicitate abuzivã sau mincinoasã, care viciazã tranzacþiile
probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare.
C.N.V.M. poate dispune retragerea autorizãrii acordate ofertei în cauzã, cu aplicarea de sancþiuni contravenþionale
persoanelor în culpã, dacã, potrivit legii, fapta nu constituie
infracþiune.
Art. 68. Ñ Orice formã de publicitate a ofertei, anterioarã emiterii autorizaþiei, este interzisã, cu excepþia publicitãþii conform prevederilor art. 86.
Art. 69. Ñ (1) Anunþul de ofertã publicã poate fi lansat
în orice moment dupã emiterea deciziei de autorizare.
(2) Anunþul de ofertã trebuie publicat în douã cotidiene
de difuzare naþionalã ºi în acelaºi timp prospectul trebuie
sã fie fãcut disponibil investitorilor cel puþin la sediile emitentului ºi ale societãþii de servicii de investiþii financiare
implicate ºi comunicat pieþei reglementate respective.
Art. 70. Ñ Termenul de valabilitate este cel stipulat în
anunþ ºi în prospectul de ofertã, dar nu poate depãºi
6 luni. La expirarea valabilitãþii sale oferta publicã de valori
mobiliare devine caducã.
Art. 71. Ñ (1) O ofertã publicã de valori mobiliare produce toate efectele dacã pe durata valabilitãþii sale se
pãstreazã realitatea, exactitatea ºi integralitatea informaþiilor
cuprinse în prospect.
(2) Condiþiile de modificare a ofertei publice autorizate
vor fi stabilite prin reglementãri ale C.N.V.M.
(3) Orice modificare a termenilor unor oferte publice
autorizate trebuie fãcutã publicã printr-un anunþ în condiþiile
prevãzute la art. 69.
Art. 72. Ñ (1) C.N.V.M. poate dispune suspendarea
derulãrii ofertei publice dacã pe baza analizei
circumstanþelor pieþei apreciazã cã temporar acestea nu
permit tranzacþii normale cu valorile mobiliare obiect al
ofertei, afectând fie protecþia investitorilor, fie interesele
legitime ale ofertantului.
(2) C.N.V.M. va dispune revocarea deciziei de autorizare dacã derularea ofertei publice se face cu încãlcarea
dispoziþiilor legii, ale regulamentelor ºi instrucþiunilor adoptate de C.N.V.M. sau cu neîndeplinirea condiþiilor ºi neobservarea limitelor ori restricþiilor stabilite prin decizia de
autorizare.
(3) C.N.V.M. poate dispune revocarea deciziei de autorizare în urmãtoarele situaþii:
a) dacã apreciazã cã circumstanþe ulterioare deciziei
provoacã modificãri fundamentale ale elementelor ºi datelor
care au motivat-o;
b) când ofertantul informeazã C.N.V.M. cã retracteazã
oferta înainte de lansarea anunþului de ofertã.
(4) C.N.V.M. va anula decizia de autorizare dacã
aceasta a fost obþinutã pe baza unor informaþii false ori
care au indus în eroare.
Art. 73. Ñ (1) Suspendarea derulãrii ofertei opreºte
curgerea termenului de valabilitate a acesteia; la ridicarea
sau la încetarea suspendãrii se reia derularea ofertei.
(2) Tranzacþiile încheiate pânã la data revocãrii rãmân
neafectate.
(3) Anularea deciziei de autorizare lipseºte de efecte
tranzacþiile cu valori mobiliare încheiate pânã la data
anulãrii, dând loc la repetiþiunea titlurilor, respectiv a fondurilor primite de ofertanþi, voluntar sau în baza unei
hotãrâri judecãtoreºti.

(4) Prevederile alin. (3) nu vor impieta asupra aplicãrii
sancþiunilor contravenþionale sau penale, dupã caz, în
condiþiile legii.
Art. 74. Ñ (1) Ofertele publice trebuie sã se desfãºoare
în condiþii care sã asigure egalitate de tratament pentru toþi
investitorii.
(2) În lipsa oricãrui alt criteriu de alocare prevãzut în
prospect ºi acceptat de C.N.V.M. în caz de suprasubscriere valorile mobiliare vor fi alocate proporþional cu
nivelul subscripþiilor.
Art. 75. Ñ (1) Sunt responsabili pentru nerespectarea
prevederilor legale referitoare la realitatea, exactitatea ºi
acurateþea informaþiilor din prospect ºi anunþ, dupã caz:
a) ofertantul;
b) membrii consiliului de administraþie al ofertantului;
c) emitentul;
d) membrii consiliului de administraþie al emitentului;
e) fondatorii, în caz de subscripþie publicã;
f) cenzorii sau auditorul financiar care a certificat
situaþiile financiare ale cãror informaþii au fost preluate în
prospect;
g) societãþile de servicii de investiþii financiare care au
intermediat oferta;
h) orice altã entitate care a acceptat în prospect
rãspunderea pentru orice informaþie, studiu sau evaluare
inseratã sau menþionatã.
Culpa se apreciazã dupã regulile maximei diligenþe în afaceri, potrivit atribuþiilor legale ºi statutare ale fiecãrei entitãþi
precizate la lit. a)Ñh).
(2) Sunt rãspunzãtoare indiferent de culpã ºi sunt þinute
solidar urmãtoarele persoane:
a) ofertantul, dacã oricare dintre entitãþile prevãzute la
alin. (1) lit. b), g) ºi h) va fi responsabilã;
b) emitentul, dacã oricare dintre entitãþile prevãzute la
alin. (1) lit. d), e) ºi f) va fi responsabilã;
c) managerul sindicatului de intermediere, dacã un
membru al sindicatului de intermediere va fi responsabil.
(3) Dreptul la despãgubire va trebui exercitat în maximum 6 luni de la data cunoaºterii deficienþei prospectului,
dar nu mai târziu de 2 ani de la închiderea ofertei.
Art. 76. Ñ Orice subscriere efectuatã în cadrul ofertei
publice este revocabilã pânã în ultima zi de valabilitate a
ofertei.
Art. 77. Ñ (1) C.N.V.M. va reglementa condiþiile pentru
recunoaºterea în România, pe bazã de reciprocitate, a
prospectelor:
a) aprobate, în conformitate cu standardele prevãzute
de dreptul comunitar, de cãtre autoritãþile competente ale
statelor membre ale Uniunii Europene;
b) aprobate de cãtre autoritãþile competente ale þãrilor
cu care România a încheiat acorduri cu privire la recunoaºterea reciprocã.
(2) Dacã o ofertã publicã este fãcutã simultan sau
într-un interval scurt în România ºi într-un alt stat, oferta
va fi supusã reglementãrilor prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã în cazul în care emitentul are sediul în
România.
SECÞIUNEA a 2-a
Oferta publicã de vânzare

Art. 78. Ñ (1) Oferta publicã de vânzare poate fi primarã sau secundarã, dupã cum are ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data
emisiunii, cu scopul de a fi plasate pe piaþã (oferta publicã
primarã), sau un pachet de valori mobiliare emise în
prealabil (oferta publicã secundarã).
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(2) Oferta publicã de vânzare (primarã sau secundarã)
este o ofertã publicã iniþialã atunci când valorile mobiliare
respective sunt distribuite pentru prima datã public.
Art. 79. Ñ Oferta publicã de vânzare va fi fãcutã
printr-o societate de servicii de investiþii financiare.
Art. 80. Ñ (1) Numãrul de valori mobiliare oferite poate
fi mãrit pe perioada ofertei în urmãtoarele condiþii:
a) sã nu aibã loc o modificare a preþului;
b) sã se încadreze în limita prevãzutã de anunþul de
ofertã ºi de prospect;
c) sã nu depãºeascã 15% din volumul ofertei anunþat
iniþial;
d) în caz de ofertã primarã, hotãrârea adunãrii generale
sau a consiliului de administraþie, dupã caz, sã prevadã
aceastã opþiune de majorare a ofertei ºi limitele acesteia.
(2) Opþiunea de majorare a ofertei trebuie exercitatã pe
durata de valabilitate a ofertei.
Art. 81. Ñ Preþul de ofertã poate fi determinat sau
determinabil. În cazul în care preþul nu va fi determinat,
anunþul de ofertã ºi prospectul vor conþine marja de preþ ºi
criteriile de determinare. Preþul astfel stabilit va fi determinat oricând pe durata ofertei, pânã în ultima zi a subscripþiilor, ºi va fi notificat C.N.V.M. ºi comunicat public în
aceleaºi condiþii ca ºi anunþul de ofertã.
Art. 82. Ñ Activitãþile de stabilizare a preþului pot dura
maximum 30 de zile din momentul închiderii ofertei.
Art. 83. Ñ (1) Dacã o ofertã publicã a fost lansatã sub
menþiunea înscrierii respectivelor valori mobiliare la cota
unei pieþe reglementate, investitorii pot solicita returnarea
fondurilor în urmãtoarele situaþii:
a) cererea de admitere la cota pieþei reglementate nu a
fost înaintatã pânã la închiderea ofertei;
b) cotarea este respinsã pentru motive imputabile emitentului, ofertantului sau societãþii de servicii de investiþii
financiare.
(2) Solicitarea returnãrii fondurilor plasate va fi trimisã
emitentului/ofertantului în maximum 60 de zile de la închiderea ofertei, respectiv de la respingerea cererii de
înscriere.
Art. 84. Ñ (1) Sunt permise activitãþile de solicitare a
intenþiei de investiþie, în scopul evaluãrii succesului unei
viitoare oferte, cu urmãtoarele condiþii:
a) sã fie autorizate de C.N.V.M.;
b) sã fie iniþiate dupã difuzarea unui prospect preliminar.
(2) Cererea de exprimare a intenþiei de investiþie ºi
rãspunsul nu produc efecte obligatorii pentru pãrþi.
(3) Responsabilitatea pentru acurateþea ºi integralitatea
informaþiilor cuprinse în prospectul preliminar se stabileºte
conform regulilor prevãzute la art. 75.
SECÞIUNEA a 3-a
Oferta publicã de cumpãrare sau de preluare

Art. 85. Ñ Lansarea, derularea ºi închiderea unei oferte
de cumpãrare sau de preluare sunt reglementate prin
norme de cãtre C.N.V.M.
Art. 86. Ñ (1) În cazul unei oferte de preluare ofertantul va transmite un anunþ preliminar C.N.V.M., societãþii
subiect al preluãrii ºi pieþei de tranzacþionare a valorilor
mobiliare respective ºi îl va publica în cel puþin douã ziare
centrale ºi unul local de la sediul emitentului.
(2) Consiliul de administraþie al societãþii subiect al
preluãrii va transmite C.N.V.M., ofertantului ºi pieþei reglementate pe care se tranzacþioneazã respectivele valori
mobiliare poziþia sa cu privire la oportunitatea preluãrii, în
termen de 5 zile de la primirea anunþului preliminar de
ofertã.
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(3) Consiliul de administraþie poate sã convoace adunarea generalã extraordinarã spre a se pronunþa asupra
oportunitãþii preluãrii ºi strategiei de urmat. În cazul în care
cererea este formulatã de un acþionar semnificativ, convocarea adunãrii generale este obligatorie. Prin derogare de
la prevederile Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile
ulterioare, adunarea se va þine în 5 zile de la publicarea
convocãrii într-un ziar de difuzare naþionalã.
(4) Transmiterea anunþului preliminar de ofertã obligã
ofertantul sã lanseze, în maximum 20 de zile, o ofertã
publicã de preluare în termeni nu mai puþin favorabili decât
cei precizaþi în anunþul preliminar.
(5) De la momentul recepþionãrii anunþului preliminar ºi
pânã la închiderea ofertei consiliul de administraþie al
societãþii subiect al preluãrii va informa C.N.V.M. ºi piaþa
reglementatã asupra tuturor operaþiunilor efectuate de cãtre
membrii sãi ºi de cãtre directorul general cu privire la respectivele valori mobiliare.
Art. 87. Ñ (1) De la momentul recepþionãrii anunþului
preliminar consiliul de administraþie al societãþii subiect al
preluãrii nu mai poate încheia nici un act ºi nu poate lua
nici o mãsurã care sã afecteze substanþial situaþia patrimonialã sau obiectivele preluãrii, cu excepþia actelor de administrare curentã.
(2) În contextul prezentei secþiuni sunt considerate a
afecta substanþial situaþia patrimonialã operaþiuni incluzând,
dar fãrã a se limita la acestea: majorãri de capital social
sau emisiune de valori mobiliare care dau drept de subscripþie ori conversie în acþiuni, grevarea sau transferul
unor active reprezentând cel puþin o treime din activul
social net.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) pot fi îndeplinite acele operaþiuni derivate din obligaþii asumate înainte
de publicarea anunþului de preluare, precum ºi acele
operaþiuni aprobate expres de adunarea generalã extraordinarã convocatã special ulterior anunþului.
(4) Ofertantul este rãspunzãtor de toate pagubele cauzate societãþii subiect al ofertei de preluare, dacã se probeazã cã aceasta a fost lansatã exclusiv în scopul punerii
societãþii în situaþia neluãrii unora dintre mãsurile enunþate
la alin. (2) sau al derulãrii acelor operaþiuni aprobate
expres de adunarea generalã extraordinarã convocatã special ulterior anunþului.
Art. 88. Ñ (1) De la momentul publicãrii anunþului preliminar referitor la preluare sau la lansarea unei oferte de
cumpãrare orice persoanã poate lansa o contraofertã
având ca obiect aceleaºi valori mobiliare, în urmãtoarele
condiþii:
a) sã aibã ca obiect cel puþin acelaºi numãr de valori
mobiliare;
b) preþul oferit sã fie cu cel puþin 5% mai mare decât
cel din prima ofertã.
(2) Lansarea unei contraoferte dã dreptul primului ofertant sã modifice termenii ofertei.
(3) Lansarea contraofertelor, respectiv modificarea termenilor ofertelor anterioare, se face prin depunerea la
C.N.V.M. a documentaþiei necesare într-un termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la publicarea primei oferte.
C.N.V.M. se va pronunþa în privinþa acestora în conformitate cu prevederile art. 66, fixând totodatã un termen unic
de închidere a ofertelor.
Art. 89. Ñ Ofertantul sau afiliaþii sãi nu mai pot lansa o
ofertã de preluare a aceleiaºi societãþi timp de un an de la
închiderea ofertei precedente.
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SECÞIUNEA a 4-a
Oferte publice internaþionale

Art. 90. Ñ Ofertele publice efectuate pe teritoriul
României cu privire la valori mobiliare emise de cãtre nerezidenþi sunt supuse urmãtoarelor condiþii:
a) valorile mobiliare respective trebuie sã îndeplineascã
condiþiile prevãzute de prezenta ordonanþã de urgenþã;
b) emitentul trebuie sã facã dovada cã a respectat
reglementãrile statului de înregistrare a respectivelor valori
mobiliare;
c) oferta va respecta prevederile prezentei ordonanþe de
urgenþã în ceea ce priveºte protecþia investitorilor.
Art. 91. Ñ Orice ofertã publicã având ca obiect valori
mobiliare reglementate de prezenta ordonanþã de urgenþã,
efectuatã în afara teritoriului României de cãtre rezidenþi,
trebuie notificatã C.N.V.M.
Art. 92. Ñ C.N.V.M. va adopta un regulament pentru
aplicarea dispoziþiilor prezentei secþiuni.
SECÞIUNEA a 5-a
Emisiunea de obligaþiuni

Art. 93. Ñ (1) O societate comercialã va putea emite
prin ofertã publicã obligaþiuni sau alte titluri de împrumut
similare.
(2) În cazul unei oferte de obligaþiuni convertibile
acþionarii societãþii comerciale emitente nu vor avea drept
de preferinþã la subscripþie pentru acþiunile emise ca
urmare a conversiei.
Art. 94. Ñ Prevederile prezentei secþiuni se completeazã cu dispoziþiile referitoare la emisiunea de obligaþiuni
din Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
CAPITOLUL 3
Falimentul participanþilor
Art. 95. Ñ Deschiderea procedurii falimentului nu va
afecta, sub rezerva fraudei, irevocabilitatea unui ordin, opozabilitatea sa faþã de terþi sau caracterul definitiv al compensãrilor, pentru ordinele deja introduse în sistem înainte
de deschiderea procedurii falimentului, ºi nici activele
menþinute în conturi de cãtre entitãþile autorizate în numele
ºi/sau pe contul altor entitãþi autorizate sau al investitorilor.
Art. 96. Ñ Garanþiile constituite pentru obligaþiile rezultate din funcþionarea unui sistem de decontare ºi compensare nu vor fi afectate de iniþierea procedurii falimentului,
în cadrul averii debitorului supuse lichidãrii intrând acele
drepturi patrimoniale rãmase dupã executarea obligaþiilor
respective.
Art. 97. Ñ (1) Obligaþiile reciproce rezultate din
operaþiuni cu instrumente financiare realizate pe pieþe
reglementate de prezenta ordonanþã de urgenþã, precum ºi
obligaþiile reciproce guvernate de un contract-cadru de tipul
celor pentru operaþiunile de conversie (swap) vor fi compensate conform regulilor aplicabile pe respectivele pieþe
reglementate sau termenilor contractului-cadru respectiv ºi
vor avea ca rezultat o sumã netã datoratã de una dintre
pãrþi celeilalte. În cazul în care între aceleaºi pãrþi existã
mai multe asemenea contracte-cadru, sumele nete rezultate
pot fi compensate pânã la obþinerea unei sume nete finale.
(2) Regulile de compensare menþionate, precum ºi clauzele de denunþare a contractului datoritã iniþierii procedurii
falimentului vor fi opozabile creditorilor în cadrul procedurii
falimentului, iar denunþarea contractului ºi compensarea

datoriilor reciproce ca efect al iniþierii procedurii falimentului
vor fi considerate ca fiind efectuate înainte de declanºarea
acestei proceduri.

TITLUL IV
Protecþia investitorilor
CAPITOLUL 1
Principii generale
Art. 98. Ñ (1) Deþinerea de valori mobiliare emise de
societãþile deþinute public constituie investiþie în scopul
obþinerii de profit.
(2) C.N.V.M. emite reglementãri privind protecþia ºi
garantarea exercitãrii depline a drepturilor aferente
investiþiei în valori mobiliare ºi în alte instrumente
financiare.
Art. 99. Ñ (1) Conducerea ºi administrarea societãþilor
deþinute public se vor face în conformitate cu dispoziþiile
Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ºi
ale prezentului capitol.
(2) Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziþiei
deþinute de acþionari sau a calitãþii de administrator ori de
angajat al societãþii prin recurgerea la fapte neloiale sau
frauduloase care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare ºi a altor instrumente financiare deþinute, precum ºi prejudicierea deþinãtorilor
acestora.
Art. 100. Ñ Deþinãtorii valorilor mobiliare trebuie sã îºi
exercite drepturile conferite de acestea cu bunã-credinþã,
cu respectarea drepturilor ºi a intereselor legitime ale celorlalþi deþinãtori ºi a interesului prioritar al societãþii comerciale emitente, în caz contrar fiind rãspunzãtori pentru
daunele provocate.
Art. 101. Ñ Orice informaþie transmisã în România, de
naturã sã influenþeze decizia investiþionalã privind instrumentele financiare tranzacþionate pe o piaþã reglementatã
în România, va fi redactatã în limba românã sau va fi
însoþitã de o traducere în limba românã.
CAPITOLUL 2
Reguli speciale privind societãþile deþinute public
Art. 102. Ñ Orice societate deþinutã public este obligatã
sã solicite unei pieþe reglementate introducerea pentru
tranzacþionarea pe aceastã piaþã a valorilor mobiliare
emise, în termen de o lunã de la dobândirea acestui
statut.
Art. 103. Ñ O societate comercialã care a efectuat o
ofertã publicã de valori mobiliare sau de alte instrumente
financiare, diferite de cele de natura acþiunilor, se asimileazã societãþii deþinute public în ceea ce priveºte regulile
privind protecþia investitorilor în respectivele valori mobiliare
sau alte instrumente financiare.
Art. 104. Ñ Divizarea unei societãþi deþinute public sau
fuziunea unei societãþi cu o societate deþinutã public va
avea ca efect crearea ºi/sau menþinerea de societãþi
deþinute public.
Art. 105. Ñ Societãþile deþinute public sunt obligate sã
se înregistreze la O.E.V.M. ºi sã respecte cerinþele de
raportare stabilite prin reglementãrile C.N.V.M. ºi ale
pieþelor reglementate pe care se tranzacþioneazã valorile
mobiliare emise de acestea.
Art. 106. Ñ (1) Acþionarii care deþin individual cel puþin
5% sau împreunã cel puþin 10% din acþiunile emise de
societãþile deþinute public pot solicita trimestrial administra-
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torilor sau cenzorilor societãþii rapoarte intermediare cu privire la operaþiuni financiare din gestiunea acesteia.
(2) În urma solicitãrii prevãzute la alin. (1) administratorii sunt obligaþi sã analizeze operaþiunile respective, sã
întocmeascã rapoarte privind operaþiunile financiare reclamate ºi sã le punã la dispoziþie solicitanþilor trimestrial.
Operaþiunile în legãturã cu care se întocmesc rapoarte
financiare intermediare pot fi reclamate pentru legalitate
cenzorilor societãþii.
(3) Acþionarii prevãzuti la alin. (1) vor putea cere
instanþei sã desemneze unul sau mai mulþi experþi,
însãrcinaþi sã analizeze operaþiunile financiare reclamate,
care sã întocmeascã un raport, înmânat ºi cenzorilor
societãþii, spre a fi analizat ºi a se propune mãsuri corespunzãtoare.
Art. 107. Ñ Convocarea adunãrii generale a acþionarilor
societãþilor deþinute public se va face prin publicarea convocatorului ºi prin transmiterea unei înºtiinþãri C.N.V.M. ºi
pieþei reglementate pe care se tranzacþioneazã valorile
mobiliare emise de societate.
Art. 108. Ñ (1) Convocarea adunãrii generale la cererea acþionarilor semnificativi ai societãþii deþinute public se
va face în mod obligatoriu de cãtre administratori, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate în
cererea formulatã.
(2) Convocarea prevãzutã la alin. (1) se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicatã, cu
modificãrile ulterioare.
Art. 109. Ñ (1) Accesul acþionarilor înscriºi în registrul
acþionarilor la data de referinþã, în locul în care se
desfãºoarã adunarea generalã a acþionarilor, este permis
prin simpla probã a identitãþii acestora, fãcutã, în cazul
acþionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în
cazul persoanelor juridice ºi al acþionarilor persoane fizice
reprezentate, cu împuternicirea datã persoanei fizice care
le reprezintã.
(2) Reprezentarea acþionarilor în adunarea generalã a
acþionarilor se va putea face ºi prin alte persoane decât
acþionari, cu excepþia administratorilor, pe bazã de procurã
specialã autentificatã.
(3) Hotãrârile adoptate cu împiedicarea doveditã a accesului unuia sau mai multor acþionari ori a reprezentanþilor
acestora în adunarea generalã a acþionarilor pot fi atacate
în instanþã în condiþiile Legii nr. 31/1990, republicatã, cu
modificãrile ulterioare.
Art. 110. Ñ (1) Cel puþin unul dintre membrii consiliului
de administraþie al societãþilor deþinute public poate fi ales
prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acþionar
semnificativ alegerea pe baza acestei metode se va face
în mod obligatoriu.
(2) Reglementãrile privind aplicarea metodei votului
cumulativ în societãþile deþinute public se stabilesc de
C.N.V.M.
Art. 111. Ñ (1) Hotãrârile luate de consiliul de administraþie al unei societãþi deþinute public, în exerciþiul atribuþiilor
delegate de adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor,
în conformitate cu dispoziþiile Legii nr. 31/1990, republicatã,
cu modificãrile ulterioare, vor fi depuse la oficiul registrului
comerþului ºi vor fi publicate atât în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, cât ºi într-un ziar de difuzare
naþionalã ºi se vor transmite C.N.V.M. ºi pieþei reglementate pe care se tranzacþioneazã valorile mobiliare ale
societãþii.
(2) Hotãrârile menþionate la alin. (1), contrare legii sau
actului constitutiv, pot fi atacate în justiþie în termen de
15 zile de la data publicãrii lor în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, de cãtre oricare dintre acþionari.
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Art. 112. Ñ (1) Administratorii vor elibera, la cererea
acþionarilor, copii de pe procesele-verbale ale deliberãrilor
ºi ale deciziilor luate de consiliul de administraþie în
exerciþiul atribuþiilor delegate de adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor, în conformitate cu dispoziþiile Legii
nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
(2) Documentele solicitate vor fi eliberate în termen de
5 zile lucrãtoare de la momentul solicitãrii exprimate în
maximum 60 de zile de la efectuarea publicitãþii conform
art. 111 alin. (1).
(3) Tarifele pentru eliberarea copiilor prevãzute la
alin. (1) ºi (2) nu vor putea depãºi costurile necesitate de
respectivele operaþiuni.
Art. 113. Ñ Cenzorii societãþii deþinute public ºi auditorul financiar al acesteia vor supraveghea ºi vor verifica
gestiunea societãþii, precum ºi corectitudinea ºi oportunitatea tranzacþiilor sau actelor încheiate de aceasta cu administratorii, angajaþii, acþionarii societãþii sau cu persoane
afiliate ori persoane implicate cu aceºtia.
Art. 114. Ñ (1) Data de referinþã pentru acþionarii
îndreptãþiþi sã primeascã dividende este data stabilitã pentru determinarea acþionarilor cu drept de vot în adunarea
generalã a acþionarilor care fixeazã dividendul.
(2) O datã cu fixarea dividendelor adunarea generalã a
acþionarilor va stabili ºi data la care acestea se vor plãti
acþionarilor. Aceasta nu va fi mai mare de 6 luni de la
data adunãrii generale a acþionarilor de stabilire a dividendului.
(3) În cazul în care adunarea generalã a acþionarilor nu
stabileºte data plãþii dividendelor conform alin. (2), acestea
se plãtesc în termen de maximum 60 de zile de la data
publicãrii hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a, datã de la împlinirea cãreia societatea este de
drept în întârziere.
(4) La împlinirea datei fixate de adunarea generalã a
acþionarilor dividendele se vor plãti cãtre toþi acþionarii în
termen de cel mult 15 zile.
Art. 115. Ñ (1) Actele de dobândire, înstrãinare, schimb
sau de constituire în garanþie a unor active din categoria
activelor imobilizate ale societãþii, a cãror valoare
depãºeºte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciþiu
financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puþin
creanþele, vor fi încheiate de cãtre administratorii sau directorii societãþii numai dupã aprobarea prealabilã de cãtre
adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor.
(2) Închirierile de active corporale pentru o perioadã mai
mare de un an, a cãror valoare individualã sau cumulatã
faþã de acelaºi cocontractant sau persoane implicate ori
afiliate depãºeºte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai puþin creanþele la data încheierii actului juridic,
precum ºi asocierile pe o perioadã mai mare de un an
depãºind aceeaºi valoare se aprobã în prealabil de adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor.
(3) În cazul încãlcãrii prevederilor alin. (1) ºi (2) oricare
dintre acþionari poate solicita instanþei judecãtoreºti anularea actului juridic încheiat ºi urmãrirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societãþii.
Art. 116. Ñ (1) Sunt interzise aporturile în naturã la
majorarea capitalului social al societãþilor deþinute public, cu
excepþia aporturilor constând din terenurile de incintã pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de
proprietate asupra terenurilor, ºi majorarea de capital social
se efectueazã de drept conform Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor
comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
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(2) Adunarea generalã a acþionarilor nu va putea sub
nici un motiv sã suspende exercitarea drepturilor de preferinþã de cãtre acþionarii îndreptãþiþi.
(3) Preþul de subscriere pentru acþionarii care îºi exercitã dreptul de preferinþã se va calcula în mod obligatoriu
prin adãugarea unei prime de emisiune cel puþin egalã cu
valoarea inflaþiei comunicatã de B.N.R. de la data ultimei
majorãri sau constituiri a capitalului social ºi va fi mai mic
decât preþul de ofertã cãtre public. Primele de emisiune se
varsã într-un fond de rezervã cu care, în cel mult 6 luni,
se va majora capitalul social prin creºterea valorii acþiunilor
tuturor acþionarilor.
(4) Adunarea generalã a acþionarilor care a hotãrât
majorarea capitalului social prin aport în numerar va hotãrî
ºi majorarea valorii acþiunilor prin includerea fondului de
rezervã creat din primele de emisiune rezultate dupã exercitarea dreptului de preferinþã, precum ºi a ofertei cãtre
public.
Art. 117. Ñ Acþiunile emise la majorarea capitalului
social prin aport în numerar vor trebui plãtite integral la
data subscrierii acestora.
Art. 118. Ñ (1) Înaintea efectuãrii oricãrei majorãri de
capital social prin subscripþie de noi aporturi societãþile
deþinute public vor proceda la actualizarea valorii imobilizãrilor corporale ºi necorporale din patrimoniul lor de câte
ori rata inflaþiei depãºeºte cu 20% pe cea existentã la data
ultimei actualizãri.
(2) La actualizarea valorii activelor imobilizate, prevãzutã
la alin. (1), se vor lua în calcul utilitatea ºi valoarea de
piaþã a bunurilor respective.
(3) Dacã adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor
hotãrãºte majorarea capitalului social cu diferenþa de
valoare rezultatã în urma actualizãrii, atunci aceasta se va
efectua anterior majorãrii propuse sau concomitent cu
aceasta, profitând acþionarilor înregistraþi la data de referinþã a respectivei adunãri generale a acþionarilor,
proporþional cu cota de participare a fiecãruia la capitalul
social.
Art. 119. Ñ În cazul fuziunii unei societãþi deþinute
public cu o altã societate, sulta nu va putea depãºi 10%
din valoarea nominalã a acþiunilor societãþii rezultate din
fuziune.
CAPITOLUL 3
Transparenþa pieþei ºi egalitatea investitorilor
SECÞIUNEA 1
Transparenþa pieþei

Art. 120. Ñ (1) Investitorii au dreptul de acces la
informaþie certã, suficientã ºi fãcutã publicã la momentul
oportun privind:
a) valorile mobiliare, emitenþii acestora ºi activitatea lor;
b) societãþile de servicii de investiþii financiare;
c) pieþele reglementate, instituþiile ºi persoanele implicate
profesional în activitatea acestora;
(2) C.N.V.M. va elabora reglementãri pentru a garanta
investitorilor acces la informaþii pe baze nediscriminatorii ºi
va impune respectarea acestora de cãtre instituþiile implicate pe piaþã.
Art. 121. Ñ Societãþile deþinute public vor întocmi ºi vor
pune la dispoziþie C.N.V.M. rapoarte curente, semestriale ºi
anuale. C.N.V.M. va emite reglementãri privind conþinutul
minim al acestor rapoarte ºi publicitatea obligatorie de
efectuat pe cheltuiala societãþii.

Art. 122. Ñ În cazul apariþiei unui eveniment important
societãþile deþinute public vor întocmi în termen de maximum 3 zile lucrãtoare rapoarte curente, conform reglementãrilor C.N.V.M. ºi ale pieþelor reglementate pe care se
tranzacþioneazã valorile mobiliare emise de acestea.
Art. 123. Ñ (1) Administratorii societãþilor deþinute public
vor prezenta în mod obligatoriu C.N.V.M. rapoarte curente,
publicate obligatoriu în Buletinul C.N.V.M., în care vor
declara orice act juridic încheiat de cãtre societate cu
administratori, angajaþi, acþionari ai societãþii sau cu persoane implicate ori cu persoane afiliate acestora, a cãror
valoare cumulatã reprezintã cel puþin echivalentul în lei a
50.000 euro.
(2) În cazul în care societatea încheie acte juridice cu
persoanele menþionate la alin. (1), vor fi respectate interesele acesteia în raport cu ofertele de acelaºi tip existente
pe piaþã.
(3) Rapoartele vor menþiona într-un capitol special
actele juridice încheiate sau amendamentele la acestea ºi
vor preciza în mod obligatoriu urmãtoarele elemente: pãrþile
care au încheiat actul juridic, data încheierii ºi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totalã a actului
juridic, sumele datorate reciproc de pãrþi, garanþiile constituite, termenele ºi modalitãþile de platã.
(4) Rapoartele vor menþiona ºi orice alte informaþii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaþiei financiare a societãþii ºi orice alte
informaþii cerute prin reglementãrile emise de C.N.V.M.
Art. 124. Ñ (1) Informaþiile la care se face referire la
art. 121 sunt considerate privilegiate pânã la publicarea lor.
(2) Societãþile deþinute public pot solicita motivat
C.N.V.M. ca anumite informaþii sã nu fie publicate, ci sã fie
tratate ca informaþii confidenþiale.
Art. 125. Ñ (1) Societãþile deþinute public vor întocmi
rapoarte semestriale privind situaþia patrimoniului ºi a contului de profit ºi pierdere, pe care le trimit C.N.V.M. în
maximum 45 de zile de la sfârºitul perioadei de raportare.
(2) Datele financiare vor fi prezentate comparativ cu
situaþia existentã în aceeaºi perioadã a anului financiar precedent.
(3) Notele explicative vor include toate informaþiile relevante pentru ca investitorii sã poatã evalua evoluþia activitãþii societãþii ºi a profiturilor/pierderilor care vor fi
înregistrate în comparaþie cu perioada similarã a anului
financiar precedent.
(4) Raportul semestrial va include ºi raportul comisiei de
cenzori/auditorului, precum ºi comentariile acestora.
Art. 126. Ñ Societãþile deþinute public vor întocmi
rapoarte anuale care vor conþine date prevãzute în reglementãrile C.N.V.M.
Art. 127. Ñ (1) Atunci când, ca urmare a unei
operaþiuni de achiziþie sau de vânzare de valori mobiliare
emise de o societate deþinutã public, procentul de drepturi
de vot deþinut de o persoanã atinge sau depãºeºte unul
din pragurile/valoarea de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau
90% din totalul acþiunilor, persoana respectivã ºi societatea
de registru care þine registrul acþionarilor la societate au
obligaþia sã informeze în termen de 5 zile lucrãtoare de la
finalizarea operaþiunii, respectiv din momentul luãrii la
cunoºtinþã, în mod concomitent, societatea emitentã ºi
C.N.V.M.
(2) Atunci când pragurile menþionate la alin. (1) sunt
atinse sau depãºite de un grup de persoane, acestea
obþinând în acest fel calitatea de acþionar semnificativ
sau/ºi poziþie de control, majoritarã sau majoritarã absolutã,
informarea societãþii emitente ºi a C.N.V.M. este obligatorie
pentru toþi membrii grupului.
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SECÞIUNEA a 2-a
Auditorii financiari

Art. 128. Ñ (1) Situaþiile financiar-contabile ºi cele privind operaþiunile ale oricãrei entitãþi supuse autorizãrii,
supravegherii ºi controlului C.N.V.M. conform prevederilor
prezentei ordonanþe de urgenþã vor fi elaborate în conformitate cu cerinþele specifice stabilite prin reglementãrile
C.N.V.M. ºi vor fi verificate ºi certificate de auditori financiari autorizaþi de cãtre C.N.V.M.
(2) C.N.V.M. va þine un registru special cu persoanele
autorizate sã realizeze activitatea de audit pentru persoanele juridice ce intrã sub incidenþa prevederilor prezentei
ordonanþe de urgenþã.
(3) C.N.V.M. va emite reglementãri cu privire la
condiþiile de înregistrare a auditorilor în registrul prevãzut la
alin. (2).
Art. 129. Ñ C.N.V.M. împreunã cu Camera Auditorilor
din România vor elabora norme aplicabile societãþilor
deþinute public ºi altor entitãþi reglementate de C.N.V.M.
privind conduita, precum ºi ghiduri profesionale în domeniul
financiar-contabil ºi de audit.
SECÞIUNEA a 3-a
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2. pe durata angajãrii sale de cãtre emitent sau pe
durata activitãþii profesionale în serviciul emitentului ori în
legãturã cu acest serviciu;
3. ca investitor în valori mobiliare ale societãþii deþinute
public;
b) are acces la astfel de informaþii datoritã unei poziþii
sau legãturi identice cu cele prevãzute la lit. a) cu o persoanã juridicã având ea însãºi acces la astfel de informaþii;
c) a obþinut astfel de informaþii de la oricare dintre persoanele menþionate mai sus sau prin orice altã modalitate.
Art. 133. Ñ (1) Orice deþinãtor de informaþii privilegiate
nu poate achiziþiona sau vinde pentru sine ori pentru altul,
direct sau indirect, valori mobiliare sau alte drepturi legate
de acestea ale emitentului, cu privire la care deþine
informaþiile privilegiate respective, sau sã valorifice respectivele informaþii privilegiate în orice alt mod ºi nici sã le
transmitã ori sã faciliteze publicarea lor în avantajul propriu
sau al unor terþi ºi se va supune normelor de conduitã
prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã.
(2) Dacã persoana la care se face referire la alin. (1)
este o persoanã juridicã, interdicþia se aplicã persoanei
fizice deþinãtoare de informaþii privilegiate implicate în luarea deciziei de a folosi astfel de informaþii.

Interzicerea manipulãrii pieþei ºi tranzacþiilor
bazate pe informaþii privilegiate

Oferta publicã obligatorie

Art. 130. Ñ Prin manipularea pieþei se înþelege:
a) efectuarea de tranzacþii sau lansarea de ordine de
tranzacþionare care dau sau sunt în mãsurã sã dea
indicaþii false ori înºelãtoare cu privire la oferta, cererea
sau preþul instrumentelor financiare ori care menþin, prin
acþiunea uneia sau mai multor persoane, preþul instrumentelor financiare la un nivel artificial ori care folosesc alte
mijloace fictive sau alte forme de tranzacþionare încãlcând
practicile oneste;
b) diseminarea de informaþii prin orice mijloace care dau
sau sunt în mãsurã sã dea indicaþii false ori înºelãtoare cu
privire la oferta, cererea sau preþul instrumentelor financiare, incluzând diseminarea de zvonuri sau ºtiri false ori
înºelãtoare.
Art. 131. Ñ Este interzis unei societãþi de servicii de
investiþii financiare ºi agenþilor acesteia ca, direct sau
indirect:
a) sã execute un ordin de la un investitor, cunoscând
cã nu va avea loc un transfer real al dreptului de proprietate sau cã operaþiunea de cumpãrare urmeazã sã se perfecteze între acel investitor ºi persoane afiliate lui ori un
angajat al acestuia, simultan cu o revânzare;
b) sã execute un ordin de la un investitor privind
negocierea vânzãrii unui pachet de valori mobiliare, cu primirea simultanã a unui ordin de la acelaºi investitor privind
achiziþia aceluiaºi pachet de valori mobiliare la acelaºi preþ;
c) sã execute un ordin de la un investitor privind negocierea vânzãrii unui pachet de valori mobiliare, cunoscând
cã o altã societate de valori mobiliare a primit simultan un
ordin de la acelaºi investitor privind achiziþia aceluiaºi
pachet de valori mobiliare;
d) sã punã în circulaþie informaþii despre un emitent,
contrar datelor înscrise în raportãrile financiare ale
acestuia.
Art. 132. Ñ În înþelesul prezentei ordonanþe de urgenþã
orice persoanã va fi consideratã deþinãtor de informaþii privilegiate sau persoanã iniþiatã, dacã:
a) are acces la asemenea informaþii:
1. ca membru al organismului de conducere sau supraveghere ori al unei structuri similare a emitentului;

Art. 134. Ñ (1) Persoana care, singurã sau acþionând
în mod concertat cu alte persoane, intenþioneazã sã
dobândeascã poziþia semnificativã sau de control asupra
unui emitent este obligatã sã deruleze o ofertã publicã de
cumpãrare pentru respectivele valori mobiliare.
(2) Persoana care, singurã sau acþionând în mod concertat cu alte persoane, intenþioneazã sã dobândeascã
poziþie majoritarã sau poziþie majoritarã absolutã asupra
unui emitent este obligatã sã deruleze ofertã publicã de
preluare având ca obiect toate acþiunile emitentului respectiv aflate în circulaþie.
(3) Persoana care, singurã sau acþionând în mod concertat cu alte persoane, a dobândit o poziþie de control,
majoritarã sau majoritarã absolutã altfel decât prin modalitãþile prevãzute la alin. (1) ºi (2) va promova respectiva
ofertã publicã în maximum douã luni de la dobândirea
acestei poziþii.
(4) Pânã la derularea ofertei publice menþionate la
alin. (3) drepturile aferente valorilor mobiliare depãºind
poziþia de control, respectiv majoritarã, dupã caz, vor fi
suspendate.
(5) Preþul în oferta publicã de cumpãrare efectuatã potrivit alineatelor precedente va trebui sã fie cel puþin egal cu
valoarea stabilitã conform reglementãrilor C.N.V.M.
Art. 135. Ñ (1) Prevederile art. 134 nu se vor aplica în
cazul în care poziþia de control sau majoritarã a fost
dobânditã ca urmare a unei tranzacþii exceptate sau în
mod neintenþionat.
(2) În contextul prezentei ordonanþe de urgenþã
tranzacþii exceptate reprezintã dobândirea poziþiei de control
sau majoritare:
1. în cadrul procesului de privatizare;
2. prin adjudecarea în cadrul procedurii falimentului sau
executãrii silite;
3. prin achiziþionarea de acþiuni de la Ministerul
Finanþelor Publice sau de la alte entitãþi abilitate legal în
cadrul procedurii executãrii creanþelor bugetare.
(3) În contextul prezentei ordonanþe de urgenþã dobândirea unei poziþii de control sau majoritare se considerã ca

SECÞIUNEA a 4-a
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neintenþionatã dacã s-a realizat ca efect al unor operaþiuni
precum:
1. reducerea capitalului prin rãscumpãrarea de cãtre
societate a acþiunilor proprii, urmatã de anularea acestora;
2. majorarea capitalului social prin aport în numerar, în
cadrul cãreia unii dintre acþionarii îndreptãþiþi nu îºi exercitã
dreptul de preferinþã;
3. achiziþionarea de acþiuni în cadrul unei oferte publice
primare de vânzare de acþiuni;
4. conversia obligaþiunilor în acþiuni, în conformitate cu
prevederile prospectului de emisiune aprobat de adunarea
generalã a acþionarilor societãþii emitente de obligaþiuni;
5. fuziunea sau succesiunea.
(4) În cazul în care dobândirea poziþiei de control majoritare sau majoritare absolute se realizeazã fãrã intenþie,
deþinãtorul unei asemenea poziþii are una dintre urmãtoarele obligaþii alternative:
1. sã deruleze o ofertã publicã conform prevederilor
art. 134 alin. (3);
2. sã înstrãineze un numãr de acþiuni corespunzãtor
pierderii poziþiei dobândite fãrã intenþie.
(5) Executarea uneia dintre obligaþiile prevãzute la
alin. (4) se face în douã luni de la dobândirea poziþiei de
control majoritare sau majoritare absolute.
SECÞIUNEA a 5-a
Retragerea obligatorie de pe pieþele reglementate

Art. 136. Ñ (1) O societate deþinutã public îºi va pierde
acest statut în urmãtoarele situaþii:
a) când un acþionar majoritar deþine legal mai mult de
90% din capitalul social al societãþii ºi promoveazã o ofertã
publicã de preluare cu scopul de a închide societatea;
b) ca urmare a hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor, în cazul în care capitalul social va scãdea sub echivalentul în lei a 100.000 euro, iar numãrul de acþionari va
scãdea sub 100.
(2) Societatea devine de tip închis la data notificãrii
hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor cãtre C.N.V.M.,
dupã menþionarea acesteia la oficiul registrului comerþului.
Art. 137. Ñ O societate care îºi pierde statutul de societate deþinutã public sau se aflã în proces de dizolvare,
conform prevederilor legale, va fi retrasã de pe piaþa reglementatã pe care au fost tranzacþionate respectivele valori
mobiliare.
Art. 138. Ñ (1) Persoana care prin orice mod, altul
decât unul dintre cele prevãzute la art. 135 alin. (2),
dobândeºte o poziþie majoritarã absolutã care îi conferã
mai mult de 90% din drepturile de vot asupra emitentului
are obligaþia ca în douã luni de la dobândirea acestei
poziþii sã facã o ofertã publicã de preluare pentru restul de
acþiuni de pe piaþã în vederea transformãrii acesteia în
societate de tip închis, cu menþionarea expresã a acestui
obiectiv în prospectul ofertei.
(2) Suspendarea prevãzutã la art. 134 alin. (4) se aplicã
în mod corespunzãtor.
(3) Preþul oferit pe acþiune va fi calculat conform
art. 134 alin. (5).
(4) Dupã închiderea ofertei de preluare societatea va
deveni de tip închis ºi va fi retrasã de pe pieþele reglementate.
Art. 139. Ñ Dacã acþionarul care deþine 90% din capitalul social al unui emitent vinde în maximum 10 zile
lucrãtoare de la înregistrare cel puþin 17% din deþinere,
prevederile art. 138 nu se aplicã.

CAPITOLUL 4
Fondul de compensare a investitorilor
Art. 140. Ñ Prin prezenta ordonanþã de urgenþã
C.N.V.M. este autorizatã sã înfiinþeze Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, ca persoanã juridicã de drept public, sub autoritatea C.N.V.M.
Art. 141. Ñ În maximum 6 luni de la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã C.N.V.M. va stabili prin regulament normele de organizare ºi funcþionare a
Fondului, va numi consiliul sãu de administraþie ºi va stabili
modul de acoperire a cheltuielilor sale curente.
Art. 142. Ñ (1) Scopul Fondului este de a compensa
investitorii, în condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã ºi
ale reglementãrilor C.N.V.M., în situaþia incapacitãþii
societãþii de servicii de investiþii financiare de a returna fondurile bãneºti ºi instrumentele financiare datorate sau
aparþinând investitorilor, care au fost administrate în numele
lor în scopuri legate de servicii de investiþii financiare.
(2) Sumele prevãzute la alin. (1) nu vor fi compensate
dacã servesc drept garanþie pentru achiziþii de valori mobiliare, conform prevederilor art. 55 ºi 56.
(3) Fondul compenseazã în mod egal ºi nediscriminatoriu, în limita unui plafon stabilit anual de C.N.V.M., clasele
de investitori prevãzute în regulamentele C.N.V.M.
Art. 143. Ñ (1) În contextul prezentului capitol investiþiile
efectuate printr-o societate de servicii de investiþii financiare au devenit indisponibile în momentul în care fie
C.N.V.M. a constatat cã societatea respectivã nu poate sã
îºi îndeplineascã obligaþiile faþã de investitori ºi nici nu va
putea sã o facã pe termen scurt din motive legate de
situaþia financiarã, fie existã o hotãrâre judecãtoreascã definitivã de deschidere a procedurii falimentului societãþii
respective.
(2) În cazul în care sumele au fost avansate sau plasamentele au fost realizate în numele unei terþe persoane,
aceastã persoanã va beneficia de compensare cu condiþia
ca ea sã fi fost identificatã sau sã fie identificabilã înainte
de data la care investiþiile au devenit indisponibile.
Art. 144. Ñ (1) În cazul indisponibilitãþii investiþiilor
Fondul va fixa o limitã de timp în cadrul cãreia lichidatorul
va trebui sã îi comunice o situaþie completã privind persoanele care au dreptul sã beneficieze de compensaþiile
acordate de Fond, precum ºi suma totalã a plasamentelor/avansurilor existente la data la care investiþiile au devenit
indisponibile.
(2) Fondul va publica la sediul tuturor unitãþilor teritoriale
ale societãþii intrate în faliment ºi în cel puþin douã ziare
de difuzare naþionalã atât informaþii privind indisponibilitatea
investiþiilor, cât ºi date privind operaþiunea de compensare,
perioada în cursul cãreia va avea loc compensarea ºi
numele societãþilor bancare care vor fi mandatate sã facã
plata. De asemenea, vor fi fãcute publice condiþiile ce trebuie îndeplinite ºi formalitãþile de urmat pentru a se obþine
compensaþia.
(3) Fondul se subrogã în drepturile investitorilor pentru o
sumã egalã cu plãþile pe care le-a efectuat pentru compensarea plasamentelor/avansurilor garantate ºi se va
înscrie în tabloul creditorilor pentru respectiva sumã.
Art. 145. Ñ (1) Fondul va avea urmãtoarele resurse
financiare:
a) contribuþia vãrsatã de societãþile de servicii de
investiþii financiare cu ocazia autorizãrii;
b) contribuþia anualã plãtitã de societãþile de servicii de
investiþii financiare;
c) venituri din investirea resurselor sale;
d) venituri din realizarea creanþelor sale;
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e) împrumuturi pe termen scurt care sã acopere în
exclusivitate nevoi curente de trezorerie;
f) alte venituri stabilite prin regulament de cãtre
C.N.V.M.
(2) Resursele financiare prevãzute la alin. (1), mai puþin
cele prevãzute la lit. c), vor fi utilizate pentru compensarea
investitorilor. Resursele financiare prevãzute la alin. (1) lit. c)
vor fi destinate cheltuielilor curente ale Fondului.
(3) Fondul va fi scutit de plata oricãror impozite ºi taxe,
inclusiv a taxei de timbru.
Art. 146. Ñ (1) C.N.V.M. va stabili anual plafoanele
contribuþiilor la Fond.
(2) Contribuþiile efectuate de societãþile de servicii de
investiþii financiare în conformitate cu prezentul capitol vor
fi deductibile fiscal.
(3) Contribuþiile plãtite de societãþile de servicii de
investiþii financiare la Fond nu se restituie, inclusiv în cazul
lichidãrii judiciare sau al dizolvãrii unei societãþi de servicii
de investiþii financiare.
Art. 147. Ñ (1) Fondul va deschide un cont curent la o
bancã comercialã stabilitã de C.N.V.M.
(2) Resursele financiare aflate la dispoziþia Fondului nu
vor putea fi investite decât în titluri de stat sau în alte
instrumente cu venit fix garantate integral de stat.
(3) Cheltuielile curente ale Fondului nu vor depãºi veniturile prevãzute la art. 145 alin. (1) lit. c).
Art. 148. Ñ C.N.V.M. va stabili prin regulament procedura de compensare, inclusiv cu privire la termene,
subiecte ºi obligaþii de transparenþã.

TITLUL V
Societãþi de servicii de investiþii financiare
CAPITOLUL 1
Societãþi de servicii de investiþii financiare
cu sediul în România
Art. 149. Ñ (1) Serviciile de investiþii financiare legate
de operaþiuni cu valori mobiliare ºi alte instrumente
financiare pe pieþele reglementate vor fi prestate de
societãþi de servicii de investiþii financiare, persoane juridice
române, înfiinþate sub formã de societãþi pe acþiuni, emitente de acþiuni nominative ºi care funcþioneazã conform
autorizãrii ºi sub supravegherea C.N.V.M.
(2) Serviciile de investiþii financiare reglementate de prezenta ordonanþã de urgenþã sunt:
1. servicii principale:
a) vânzarea sau cumpãrarea de valori mobiliare ºi de
alte instrumente financiare pe contul clienþilor;
b) vânzarea sau cumpãrarea de valori mobiliare ºi de
alte instrumente financiare pe cont propriu;
c) plasamentul ºi/sau garantarea plasamentului valorilor
mobiliare ºi al altor instrumente financiare cu ocazia ofertelor primare sau secundare;
d) administrarea conturilor de portofolii individuale ale
clienþilor, cu respectarea mandatului dat de aceºtia;
e) preluarea ºi transmiterea ordinelor clienþilor în scopul
executãrii lor prin alte societãþi de servicii de investiþii
financiare sau alþi intermediari autorizaþi;
2. servicii conexe:
a) deþinerea de fonduri ºi/sau de valori mobiliare ºi de
alte instrumente financiare ale clienþilor în scopul executãrii
ordinelor acestora ºi în cursul administrãrii portofoliilor
acestora sau în alte scopuri autorizate în mod expres prin
reglementãrile C.N.V.M.;
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b) acordarea de împrumuturi în bani sau în acþiuni pentru creditarea tranzacþiilor în marjã, în condiþii stabilite în
comun de B.N.R. ºi C.N.V.M.;
c) consultanþã acordatã cu privire la achiziþii, preluãri,
structura de capital, strategie economicã, finanþãri ºi
aspecte similare;
d) consultanþã cu privire la instrumentele financiare.
(3) În condiþiile prevãzute de reglementãrile emise de
C.N.V.M. în aplicarea prezentei ordonanþe de urgenþã,
societãþile de servicii de investiþii financiare pot presta ºi
alte servicii principale ºi conexe.
(4) Autorizaþia acordatã de C.N.V.M. societãþii de servicii
de investiþii financiare va menþiona expres serviciile de
investiþii financiare pe care aceasta le poate efectua.
(5) Societãþile bancare ºi alte instituþii de credit supuse
supravegherii B.N.R. vor putea presta servicii de investiþii
financiare pe pieþele reglementate, pe cont propriu ºi pe
contul terþilor, începând cu data de 1 ianuarie 2005. Ele
pot participa la capitalul social al societãþilor de servicii de
investiþii financiare reglementate de prezenta ordonanþã de
urgenþã atât pânã la data de 1 ianuarie 2005, cât ºi dupã
aceastã datã.
Art. 150. Ñ (1) Societãþile de servicii de investiþii financiare realizeazã activitatea de intermediere prin persoane
fizice, angajaþi sau reprezentanþi, acþionând ca agenþi de
investiþii financiare autorizaþi de C.N.V.M. Aceste persoane
fizice îºi desfãºoarã activitatea exclusiv în numele ºi pe
contul societãþii de la care au primit ordine de tranzacþii ºi
nu pot angaja în nume sau/ºi pe cont propriu servicii de
investiþii financiare. C.N.V.M. va stabili situaþiile de incompatibilitate ºi procedurile de autorizare a agenþilor de
investiþii financiare, precum ºi regimul de suspendare ºi
consecinþele privind retragerea ºi anularea autorizaþiilor.
(2) Controlul intern al respectãrii prevederilor legale este
efectuat de persoane autorizate de C.N.V.M., în condiþiile
stabilite prin reglementãrile emise de aceasta.
(3) Nici o persoanã fizicã nu poate presta servicii de
investiþii financiare fãrã autorizaþie emisã de C.N.V.M.
(4) Exercitarea neautorizatã a unui serviciu de investiþii
financiare, precum ºi orice folosire neautorizatã a expresiilor ”servicii de investiþii financiareÒ, ”societate de servicii
de investiþii financiareÒ, ”agent de servicii financiareÒ sau a
oricãrei expresii analoage ori similare atrag rãspunderea
potrivit legii.
Art. 151. Ñ (1) Pentru obþinerea autorizaþiei de a efectua servicii de investiþii financiare societãþile de servicii de
investiþii financiare trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii:
a) sã aibã ca obiect de activitate exclusiv prestarea de
servicii de investiþii financiare;
b) sã facã dovada unui minim de capital subscris ºi
integral vãrsat, cu obligaþia menþinerii unui minim de capital
net care urmeazã sã fie stabilit de C.N.V.M. dupã cum
urmeazã:
1. pentru societãþile de servicii de investiþii financiare
care desfãºoarã operaþiunile enumerate la art. 149 alin. (2)
pct. 1 lit. a) ºi e) ºi pct. 2 lit. a), c) ºi d), suma specificatã
drept capital minim subscris ºi integral vãrsat;
2. pentru societãþile de servicii de investiþii financiare
care desfãºoarã operaþiunile enumerate la art. 149 alin. (2)
pct. 1 lit. a), b), d) ºi e) ºi pct. 2 lit. a), c) ºi d), de douã
ori suma stabilitã la pct. 1;
3. pentru societãþile de investiþii financiare care
desfãºoarã oricare dintre activitãþile prevãzute la art. 149
alin. (2) pct. 1 lit. a), b), c), d) ºi e) ºi pct. 2 lit. a), b), c)
ºi d), de 4 ori suma stabilitã pentru activitãþile de la pct. 1;
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c) sã se încadreze în coeficienþii de risc cu privire la
active, astfel cum vor fi stabiliþi în reglementãrile C.N.V.M.;
d) cel puþin 75% din totalul activelor deþinute sã fie
recunoscute ca active ale pieþelor reglementate, dupã cum
vor fi definite de reglementãrile C.N.V.M.;
e) sã nu deþinã ele, acþionarii lor semnificativi sau
entitãþile afiliate nici un fel de participare, de orice fel ar fi
aceasta, într-o altã societate de servicii de investiþii financiare. Membrii consiliului de administraþie sau ai conducerii
executive, precum ºi agenþii pentru investiþii financiare ai
unei societãþi de servicii de investiþii financiare pot deþine
acþiuni într-o altã societate de servicii de investiþii financiare
numai dacã aceasta este o societate deþinutã public ºi are
acþiunile tranzacþionate pe o piaþã reglementatã ºi numai
cu condiþia ca deþinerile lor individuale ºi cumulate sã nu
depãºeascã 10% ºi, respectiv, 20% din capitalul social ºi
drepturile de vot ale unei astfel de societãþi de servicii de
investiþii financiare, precum ºi cu condiþia sã nu fie aleºi ca
membri ai conducerii unei astfel de societãþi de servicii de
investiþii financiare.
(2) Ori de câte ori C.N.V.M. autorizeazã alte servicii de
investiþii financiare conform alin. (1) va determina nivelul
minim al capitalului pentru astfel de activitãþi, dupã caz.
Art. 152. Ñ C.N.V.M. nu va acorda autorizaþia pentru
prestarea de servicii de investiþii financiare unei societãþi
comerciale dacã:
a) societatea comercialã se aflã în procedurã de reorganizare judiciarã ºi faliment, potrivit legii;
b) oricare dintre acþionarii sãi semnificativi, membri ai
consiliului de administraþie, personal de conducere sau
agenþi pentru servicii de investiþii financiare:
1. se încadreazã în situaþiile de incompatibilitate
prevãzute la lit. a) sau deþine o astfel de poziþie într-o
societate comercialã care se încadreazã în prevederile
lit. a);
2. are antecedente penale;
3. a fost sancþionat de C.N.V.M., B.N.R., Comisia de
Supraveghere a Asigurãrilor sau de alte autoritãþi de reglementare ale pieþelor financiare, cu interzicerea exercitãrii
oricãrei activitãþi profesionale reglementate de aceastã
ordonanþã de urgenþã pentru perioada în care aceastã
interdicþie rãmâne în vigoare.
Art. 153. Ñ (1) C.N.V.M. va stabili norme de conduitã
pentru societãþile de servicii de investiþii financiare ºi pentru
persoanele fizice care efectueazã tranzacþii în numele
acestora ca agenþi de investiþii financiare. Societatea de
servicii de investiþii financiare ºi agenþii:
a) vor acþiona cu diligenþã profesionalã ºi onestitate în
scopul protejãrii intereselor clienþilor ºi a integritãþii pieþei;
b) vor dezvolta toate resursele ºi procedurile interne
necesare prestãrii serviciilor de investiþii financiare;
c) vor solicita de la clienþi informaþii referitoare la
situaþia financiarã, experienþa investiþionalã ºi obiectivele
concrete ale serviciului solicitat, în scopul prestãrii acestuia
în cele mai bune condiþii;
d) în relaþiile cu clienþii vor transmite acestora toate
informaþiile relevante privind decizia investiþionalã;
e) vor respecta toate regulile ºi uzanþele aplicabile
prestãrii de servicii de investiþii financiare, în scopul protejãrii intereselor clienþilor ºi a integritãþii pieþei.
(2) Societãþilor de servicii de investiþii financiare ºi
agenþilor le este interzis sã îºi îndeplineascã funcþiile ºi
atribuþiile în situaþie de conflict de interese între client ºi
intermediar.
Art. 154. Ñ (1) Societãþile de servicii de investiþii financiare vor prezenta lunar C.N.V.M. situaþiile lor financiare.

(2) C.N.V.M. poate stabili perioade de raportare mai
scurte dacã deþine informaþii cã situaþia unei societãþi de
servicii de investiþii financiare s-a modificat substanþial ori
cã mãsura este în interesul investitorilor. Conþinutul ºi
forma rapoartelor periodice vor fi stabilite de C.N.V.M.
Supravegherea se poate efectua ºi prin inspecþii periodice.
(3) Societãþile de servicii de investiþii financiare vor
supune autorizãrii prealabile a C.N.V.M. orice modificare în
modul lor de organizare ºi funcþionare, orice reducere sau
majorare a capitalului lor, orice nouã modificare a acþionarilor semnificativi, schimbãrile în conducerea societãþii, precum ºi emisiunea de valori mobiliare, notificând C.N.V.M.
schimbãrile în deþinerea capitalului social.
Art. 155. Ñ Este interzis societãþilor de servicii de
investiþii financiare ºi agenþilor acestora:
a) sã influenþeze în mod artificial raportul liber dintre
cererea ºi oferta de valori mobiliare prin înregistrarea de
tranzacþii fictive sau prin oscilaþii ale preþurilor nebazate pe
transfer efectiv de proprietate asupra respectivelor valori
mobiliare;
b) sã efectueze tranzacþii pe cont propriu înainte de a fi
executat toate ordinele competitive ale clienþilor pentru
valori mobiliare ale aceluiaºi emitent;
c) sã execute un ordin în contul unui client, altfel decât
în conformitate cu instrucþiunile licite ale clientului.
Art. 156. Ñ (1) C.N.V.M. va suspenda autorizaþia
societãþilor de servicii de investiþii financiare ºi/sau agenþilor
de servicii financiare pentru o perioadã cuprinsã între 5 ºi
90 de zile, în caz de nerespectare a prevederilor prezentei
ordonanþe de urgenþã sau ale reglementãrilor C.N.V.M.,
numai dacã nu sunt întrunite condiþiile pentru retragerea
autorizaþiei sau pentru alte sancþiuni mai grave prevãzute
de lege.
(2) La cererea societãþilor de servicii de investiþii financiare C.N.V.M. poate aproba suspendarea activitãþii pe o
perioadã de maximum 6 luni.
(3) C.N.V.M. va anula autorizaþia, dacã aceasta a fost
obþinutã pe baza unor informaþii false sau care au indus în
eroare.
(4) Prin anularea autorizaþiei societatea de servicii de
investiþii financiare respectivã este de drept dizolvatã. Prin
decizia de anulare a autorizaþiei de a efectua intermedierea
de valori mobiliare C.N.V.M. poate interzice acþionarilor
principali, membrilor consiliului de administraþie, personalului
de conducere ºi agenþilor pentru investiþii financiare ai respectivei societãþi sã se angajeze, fie temporar, fie pe o
perioadã nedefinitã, în exercitarea de servicii de investiþii
financiare sau în orice altã activitate supusã prevederilor
prezentei ordonanþe de urgenþã ºi reglementãrilor C.N.V.M.
(5) C.N.V.M. va retrage autorizaþia de a efectua activitãþi
specifice sau orice prestare de servicii de investiþii financiare în urmãtoarele cazuri:
a) dacã evenimente ulterioare acordãrii autorizaþiei creeazã incompatibilitate în efectuarea de servicii de investiþii
financiare;
b) în cazul în care cauzele suspendãrii nu au fost
înlãturate înlãuntrul perioadei de suspendare sau, dacã au
fost înlãturate, existã posibilitatea realã a reapariþiei lor;
c) dacã societãþile de servicii de investiþii financiare sau
agenþii pentru investiþii financiare au desfãºurat activitãþi
interzise prin art. 155;
d) în situaþia în care o societate de servicii de investiþii
financiare nu menþine în permanenþã nivelul capitalului
social autorizat cel puþin la nivelul minim stabilit de reglementãrile C.N.V.M.;
e) în situaþia în care nu reia activitatea dupã perioada
de 6 luni de suspendare;
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f) pentru alte cauze stabilite de reglementãrile C.N.V.M.
(6) În situaþia retragerii autorizaþiei pentru desfãºurarea
numai a unor activitãþi ce constituie servicii financiare, din
conþinutul autorizaþiei, societatea de servicii de investiþii
financiare va continua sã îºi desfãºoare activitatea pentru
restul operaþiunilor autorizate.
Art. 157. Ñ Societãþile de servicii de investiþii financiare,
agenþii de investiþii financiare ºi alte persoane angajate profesional în activitatea de servicii de investiþii financiare pot
înfiinþa asociaþii profesionale având drept obiect ridicarea
standardelor profesionale ale exercitãrii de servicii de
investiþii financiare, stabilirea ºi impunerea unor reguli de
conduitã ºi eticã profesionalã, precum ºi organizarea ºi
funcþionarea sistemelor de raportare ºi difuzare publicã a
informaþiilor privind valorile mobiliare ºi alte instrumente
financiare tranzacþionate de cãtre aceºtia.
CAPITOLUL 2
Societãþile de servicii de investiþii financiare
cu sediul în alt stat
Art. 158. Ñ (1) În condiþii de reciprocitate, prin derogare
de la prevederile art. 149 alin. (1), societãþile de servicii de
investiþii financiare cu sediul în alt stat pot presta servicii
de investiþii financiare pe teritoriul României prin intermediul
sucursalelor înfiinþate în acest scop. Înfiinþarea unor astfel
de sucursale este supusã autorizãrii C.N.V.M.
(2) Societãþile de servicii de investiþii financiare din alt
stat pot presta servicii de investiþii financiare pe teritoriul
României ºi, în mod direct, prin derogare de la prevederile
art. 149 alin. (1), cu autorizarea C.N.V.M. ºi pe baza unui
acord de cooperare în acest sens între C.N.V.M. ºi autoritãþile competente ale statului respectiv.
(3) Prin regulament C.N.V.M. poate specifica serviciile
pe care o societate de servicii de investiþii financiare cu
sediul într-un alt stat nu le poate desfãºura în mod direct
în România.
(4) C.N.V.M. va stabili prin regulament condiþiile ºi procedura de urmat de cãtre societãþile de servicii financiare
din alt stat, în vederea prestãrii de servicii de investiþii
financiare pe teritoriul României în condiþiile alin. (1) ºi (2).
Art. 159. Ñ În cazul în care autorizaþia de a desfãºura
activitãþi a unei societãþi de investiþii financiare cu sediul
într-un alt stat a fost revocatã de autoritatea competentã a
statului respectiv, sucursalele din România vor fi supuse
lichidãrii, dispoziþiile art. 158 alin. (2) neaplicându-se pentru
aceastã societate.

TITLUL VI
Consultanþii de investiþii
Art. 160. Ñ (1) Serviciile de consultanþã de investiþii
sunt servicii de investiþii financiare ce includ: analiza instrumentelor financiare, analiza pieþelor reglementate, analiza
eficienþei investiþiilor, servicii de selectare ºi administrare a
portofoliului, servicii de evaluare, precum ºi activitãþi de
publicare, furnizare de opinii ºi recomandãri de investiþii în
instrumente financiare, precum ºi consultanþa acordatã cu
privire la fuziuni, achiziþii, preluãri, structura de capital, strategia economicã, finanþãri ºi aspecte similare, precum ºi
activitãþi de expertizã judiciarã ºi extrajudiciarã în domeniu,
conform legii.
(2) Prestarea de servicii de consultanþã de investiþii cu
titlu profesional se face de cãtre consultanþii de investiþii,
persoane fizice sau juridice, numai cu autorizarea C.N.V.M.
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(3) C.N.V.M. va stabili condiþiile pentru obþinerea autorizaþiei.
(4) Prestarea de servicii de consultanþã de investiþii
exclude acceptarea, prelucrarea, executarea ºi decontarea
ordinelor clienþilor de a dobândi ºi a înstrãina instrumente
financiare, inclusiv deþinerea de disponibilitãþi bãneºti sau
de instrumente financiare în contul clienþilor lor.
Art. 161. Ñ C.N.V.M. prin reglementãrile sale privind
serviciile de consultanþã de investiþii:
a) formuleazã reguli de conduitã ºi defineºte nivelurile
de calificare profesionalã pentru prestarea unor astfel de
servicii;
b) prevede sancþiuni, inclusiv suspendarea, retragerea ºi
anularea respectivei autorizaþii, în caz de nerespectare a
cerinþelor legale, a celor prevãzute în reglementãrile
C.N.V.M. ori a celor cuprinse în regulile de conduitã ºi
integritate profesionalã;
c) stabileºte principii ºi proceduri pentru consultanþii de
investiþii în ceea ce priveºte raportarea, inspecþia ºi supravegherea acestora.

TITLUL VII
Sisteme de compensare, decontare, depozitare
ºi registru ale instrumentelor financiare
Art. 162. Ñ (1) Operaþiunile de decontare a operaþiunilor cu instrumente financiare, de înregistrare a transferului
proprietãþii asupra valorilor mobiliare, a instrumentelor financiare, de plãþi ºi compensãri, precum ºi orice operaþiuni
conexe acestora trebuie efectuate de persoane juridice
autorizate, altele decât societãþile de servicii de investiþii
financiare.
(2) Persoanele juridice specializate în efectuarea
operaþiunilor prevãzute la alin. (1) se înfiinþeazã cu autorizarea prealabilã a C.N.V.M. dupã examinarea actului constitutiv ºi a regulamentelor lor interne. Orice modificãri
aduse documentelor constitutive sau reglementãrilor interne
trebuie avizate de C.N.V.M.
(3) Activitãþile de compensare ºi decontare a operaþiunilor cu instrumente financiare ºi de depozitare ºi registru ale
instrumentelor financiare se stabilesc ºi se realizeazã în
conformitate cu regulamentele ºi instrucþiunile C.N.V.M. ºi
sub supravegherea acesteia.
Art. 163. Ñ (1) Persoanele juridice având ca obiect una
sau mai multe dintre activitãþile prevãzute la art. 162 trebuie sã fie organizate ca societãþi comerciale pe acþiuni.
(2) Capitalul social minim subscris ºi vãrsat al acestor
societãþi comerciale se stabileºte prin reglementãrile
C.N.V.M., iar acþiunile vor fi exclusiv acþiuni nominative.
(3) Acþionari la aceste societãþi comerciale pot fi bãncile,
societãþile de servicii de investiþii financiare, societãþile de
asigurãri, emitenþi de valori mobiliare, precum ºi alte persoane juridice prevãzute de C.N.V.M.
(4) C.N.V.M. poate stabili procentele maxime ale deþinerilor de acþiuni la o astfel de societate, atât pentru fiecare
deþinãtor în parte, cât ºi pentru acelaºi sector de activitate.
Art. 164. Ñ (1) Societãþile comerciale de compensare,
decontare ºi depozitare a instrumentelor financiare efectueazã operaþiuni cu instrumentele financiare primite în cont
prin agenþi de compensare ºi depozitare conform contractelor încheiate cu aceºtia.
(2) Pot fi agenþi de compensare ºi depozitare societãþile
de servicii de investiþii financiare, bãncile, societãþile de asigurãri, precum ºi orice altã persoanã autorizatã de
C.N.V.M. în acest scop.
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Art. 165. Ñ (1) Regulamentele interne ºi procedura
operaþionalã vor asigura confidenþialitatea ºi protecþia datelor din conturile investitorilor, în mãsura permisã de prevederile cap. 3 din titlul IV.
(2) Conturile de instrumente financiare constituite în
numele agenþilor de depozitare ºi compensare trebuie sã
fie evidenþiate astfel încât sã se distingã net instrumentele
financiare deþinute în cont propriu de agentul de depozitare
ºi compensare ºi cele deþinute în contul unor terþi.
(3) Agenþii de depozitare ºi compensare au obligaþia de
a þine subconturi individualizate de instrumente financiare
deþinute în contul clienþilor lor.
Art. 166. Ñ (1) Emitenþii au obligaþia sã pãstreze
registrul valorilor mobiliare la societãþi de registru autorizate.
(2) Societãþile de registru desfãºoarã activitãþi privind
înregistrarea ºi evidenþa valorilor mobiliare emise, evidenþa
uzufructului ºi a garanþiilor reale constituite asupra valorilor
mobiliare ºi a valorilor mobiliare care au înlocuit bunul
iniþial constituit ca garanþie, precum ºi orice alte activitãþi
considerate de C.N.V.M. ca activitãþi de registru.
(3) O societate de servicii de investiþii financiare care
iniþiazã procedura înregistrãrii transferului dreptului de proprietate la o societate de registru garanteazã acesteia ºi
societãþii de compensare ºi depozitare cã transferul este
fãcut cu autorizarea proprietarului de valori mobiliare ºi va
fi rãspunzãtoare dacã transferul a fost fãcut fãrã o autorizare legalã.
Art. 167. Ñ Garanþiile mobiliare pe instrumente financiare îndeplinesc condiþia de publicitate din momentul
înscrierii garanþiei mobiliare în registrul þinut de societatea
de registru.

TITLUL VIII
Organisme cu putere de autoreglementare
Art. 168. Ñ (1) Organismele cu putere de autoreglementare sunt constituite ca societãþi pe acþiuni sau asociaþii
având ca obiective reglementarea activitãþii membrilor lor ºi
asigurarea respectãrii de cãtre aceºtia a respectivelor
reglementãri ºi a normelor C.N.V.M.
(2) Organismele cu putere de autoreglementare pot fi
învestite de cãtre C.N.V.M. cu prerogative de reglementare
ºi supraveghere a activitãþii membrilor lor, de control ºi de
sancþionare a acestora.
(3) O entitate autorizatã de C.N.V.M. ca organism cu
putere de autoreglementare poate avea ca asociaþi:
societãþi de servicii de investiþii financiare, pieþe reglementate, burse de valori, bãnci, societãþi de compensare, de
decontare, de depozitare ºi de registru ºi asociaþii ale
acestora.
(4) Actul constitutiv ºi regulamentul de funcþionare ale
asociaþiei/societãþii sunt supuse autorizãrii C.N.V.M. ºi vor
conþine elementele esenþiale privind drepturile ºi obligaþiile
membrilor asociaþiei ºi condiþiile de operare pe o piaþã
reglementatã.
(5)
C.N.V.M.
va
decide
autorizarea
unei
asociaþii/societãþi ca organism cu putere de autoreglementare, la cererea asociaþilor, prin decizie publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) Prin regulamentele pe care le emite ºi prin decizia
de autorizare C.N.V.M. poate impune modificarea, completarea sau eliminarea unor prevederi cuprinse în actul constitutiv sau în regulamentul de funcþionare.
Art. 169. Ñ Bursele de valori ºi alte pieþe reglementate
pot fi învestite de cãtre C.N.V.M. cu puteri de autoreglementare.

Art. 170. Ñ C.N.V.M. va stabili prin regulamente prerogativele de reglementare, supraveghere ºi sancþionare,
condiþiile de obþinere, retragere, suspendare, anulare a
autorizãrii, condiþiile pentru dobândirea ºi încetarea calitãþii
de membru, sancþiuni administrative, inclusiv suspendarea
sau anularea înregistrãrii acestora la C.N.V.M.

TITLUL IX
Rãspunderi ºi sancþiuni
Art. 171. Ñ Încãlcarea dispoziþiilor prezentei ordonanþe
de urgenþã ºi a reglementãrilor adoptate în aplicarea acesteia
se
sancþioneazã
administrativ,
disciplinar,
contravenþional sau penal, dupã caz.
Art. 172. Ñ Constituie contravenþii urmãtoarele fapte:
a) desfãºurarea fãrã autorizaþie sau cu încãlcarea termenilor autorizaþiei a oricãror activitãþi sau operaþiuni pentru
care prezenta ordonanþã de urgenþã impune autorizarea de
cãtre C.N.V.M.;
b) nerespectarea prevederilor prezentei ordonanþe de
urgenþã privind incompatibilitãþile desfãºurãrii unei activitãþi
sau operaþiuni;
c) nerespectarea prevederilor referitoare la modalitãþile,
condiþiile ºi procedura de efectuare a ofertelor publice
prevãzute la cap. 2 din titlului III;
d) nerespectarea obligaþiilor impuse de prevederile
cap. 2 ºi 3 din titlul IV;
e) nerespectarea obligaþiilor de contribuþie la Fond;
f) nerespectarea prevederilor care stabilesc destinaþia
resurselor financiare ale Fondului;
g) þinerea evidenþelor de cãtre societãþile de servicii de
investiþii financiare în alte condiþii decât cele prevãzute de
lege sau de normele adoptate în aplicarea acesteia;
h) negocierea, pretinderea sau împãrþirea comisioanelor
pentru serviciile de investiþii financiare în alte condiþii decât
cele prevãzute de reglementãrile C.N.V.M.;
i) nerespectarea obligaþiilor de certificare a situaþiilor
financiare sau certificarea lor de persoane neautorizate;
Art. 173. Ñ Sãvârºirea contravenþiilor prevãzute la
art. 172 se sancþioneazã cu:
a) amendã;
b) urmãtoarele sancþiuni contravenþionale complementare, care se pot aplica dupã caz:
1. suspendarea autorizaþiei;
2. retragerea autorizaþiei;
3. anularea autorizaþiei;
4. interzicerea temporarã sau definitivã, pentru persoanele fizice ori juridice, a desfãºurãrii unor activitãþi ºi servicii legate de pieþele reglementate de prezenta ordonanþã
de urgenþã.
Art. 174. Ñ (1) Sãvârºirea contravenþiilor prevãzute la
art. 172 se constatã de agenþii împuterniciþi în acest scop
de C.N.V.M.
(2) C.N.V.M. poate delega agenþilor prevãzuþi la alin. (1)
numai puterea de a aplica sancþiunea amenzii, în condiþiile
ºi în limitele stabilite prin lege ºi prin reglementãrile sale.
(3) La primirea actelor de constatare ale agenþilor sãi
C.N.V.M. poate dispune extinderea investigaþiilor, luarea de
mãsuri conservatorii ºi audierea persoanelor vizate, respectiv sancþionarea faptelor controlate.
(4) Decizia de sancþionare este semnatã de preºedintele
C.N.V.M. pe baza hotãrârii C.N.V.M. ºi îºi produce efectele
pe data notificãrii sale persoanei sancþionate.
Art. 175. Ñ (1) La individualizarea sancþiunii se va þine
seama de circumstanþele personale ºi reale ale sãvârºirii
faptei ºi de conduita fãptuitorului.
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(2) În cazul sãvârºirii uneia dintre contravenþiile
prevãzute la art. 172, în mod repetat în decurs de 3 ani,
sau de cãtre o persoanã condamnatã pentru sãvârºirea, în
decurs de 3 ani precedând constatarea acesteia, a unei
alte contravenþii dintre cele prevãzute la art. 172, cumulativ
cu sancþiunea stabilitã se aplicã ºi maximul amenzii
prevãzute pentru ultima contravenþie sãvârºitã.
(3) În cazul constatãrii sãvârºirii a douã sau mai multe
contravenþii ce urmeazã sã fie sancþionate, se aplicã
sancþiunea cea mai mare, majoratã cu pânã la 50%, dupã
caz.
(4) Pentru contravenþiile sãvârºite în condiþiile alin. (2) ºi
(3) aplicarea dispoziþiilor alin. (1) se face numai cu privire
la stabilirea duratei interzicerii exercitãrii activitãþilor la care
se referã autorizaþia.
Art. 176. Ñ Limitele amenzilor se stabilesc dupã cum
urmeazã:
a) între 0,5 ºi 5% din capitalul vãrsat, în funcþie de gravitatea faptei sãvârºite, pentru persoanele juridice;
b) între jumãtate ºi totalitatea valorii tranzacþiei sau între
totalitatea ºi dublul sumei profitului obþinut ori al pierderii
evitate prin tranzacþia realizatã cu sãvârºirea faptei
prevãzute la art. 133, urmând a se aplica suma cea mai
mare, când dublul profitului obþinut sau al pierderii evitate
este mai mare decât jumãtate din valoarea tranzacþiei.
Art. 177. Ñ Când amenda se aplicã persoanelor fizice,
limitele acesteia se stabilesc între 10.000.000 lei ºi
200.000.000 lei, acestea putându-se actualiza prin hotãrâre
a Guvernului.
Art. 178. Ñ C.N.V.M. poate sancþiona disciplinar cu
avertisment scris privat sau publicat faptele sãvârºite din
culpã care nu au cauzat daune patrimoniale semnificative
ori prejudicii de altã naturã persoanelor fizice sau juridice
aflate sub incidenþa prezentei ordonanþe de urgenþã ori a
protecþiei investitorilor, dacã asemenea fapte nu sunt
sãvârºite în condiþiile art. 175 alin. (2) sau (3).
Art. 179. Ñ (1) În cazul sancþionãrii persoanelor juridice
C.N.V.M. poate aplica sancþiuni cel mult egale prin gravitate, pentru contravenþia respectivã, ºi persoanelor fizice
cãrora, în calitate de administratori, reprezentanþi legali sau
exercitând de jure sau de facto funcþii de conducere ori
exercitând cu titlu profesional activitãþi reglementate de prezenta ordonanþã de urgenþã, le este imputabilã respectiva
contravenþie pentru cã, deºi puteau ºi trebuiau sã previnã
sãvârºirea ei, nu au fãcut-o.
(2) Persoanele fizice prevãzute la alin. (1) sunt þinute ºi
la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta
constituind contravenþie. Dacã fapta este imputabilã mai
multor persoane, acestea sunt þinute solidar la repararea
prejudiciului cauzat.
Art. 180. Ñ (1) Termenul de prescripþie pentru aplicarea
sancþiunii contravenþionale ºi a executãrii sancþiunii contravenþionale este de 3 ani.
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(2) În cazul sancþiunilor contravenþionale cu amendã nu
se aplicã prevederile art. 28 ºi 29 din Ordonanþa
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor.
Art. 181. Ñ (1) Sãvârºirea cu intenþie a faptelor
prevãzute la art. 130, 131, 133, 150 alin. (3) ºi la art. 155
constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la
6 luni la 5 ani sau cu amendã în limitele prevãzute la
art. 176 lit. b) ºi cu pedeapsa accesorie a interdicþiei
prevãzute la art. 173 lit. b) pct. 4.
(2) Constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare
de la 6 luni la 5 ani sau cu amendã în limitele prevãzute
la art. 176 lit. b) accesarea cu intenþie de cãtre persoane
neautorizate a sistemelor electronice de tranzacþionare.

TITLUL X
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 182. Ñ C.N.V.M. va elabora reglementãrile pentru
punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanþe de
urgenþã.
Art. 183. Ñ Piaþa reglementatã RASDAQ se va transforma în unul dintre tipurile de piaþã reglementatã
prevãzute de prezenta ordonanþã de urgenþã în maximum
12 luni de la data intrãrii acesteia în vigoare.
Art. 184. Ñ (1) Pânã la momentul integrãrii României
în Uniunea Europeanã entitãþile reglementate de autoritãþi
ale þãrilor membre vor fi asimilate cu cele reglementate de
C.N.V.M., pe bazã de reciprocitate.
(2) Dupã integrarea României în Uniunea Europeanã
entitãþile reglementate ale þãrilor membre pot opera pe
piaþa de capital a României fãrã a fi necesarã autorizarea
acestora de cãtre C.N.V.M.
(3) Pânã la momentul integrãrii României în Uniunea
Europeanã capitalul social al entitãþilor reglementate va
atinge nivelurile prevãzute în directivele Uniunii Europene
aplicabile, prin majorãri stabilite gradual de cãtre C.N.V.M.
Art. 185. Ñ (1) Pânã la adoptarea de cãtre C.N.V.M.,
în maximum 90 de zile, a reglementãrilor prevãzute în
prezenta ordonanþã de urgenþã se aplicã normele reglementate în vigoare.
(2) Entitãþile care desfãºoarã activitãþi în baza unor
autorizaþii emise anterior intrãrii în vigoare a prezentei
ordonanþe de urgenþã vor beneficia de o perioadã de graþie
de maximum un an de la data intrãrii în vigoare a acesteia, pentru a îndeplini condiþiile prevãzute de aceasta.
(3) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de
urgenþã se abrogã Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi orice alte dispoziþii contrare prezentei ordonanþe de urgenþã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Victoria Anghelache
Bucureºti, 13 martie 2002.
Nr. 28.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea cerinþelor referitoare la eficienþa ºi etichetarea energeticã
pentru introducerea pe piaþã a cazanelor noi de apã caldã care funcþioneazã
cu combustibil lichid sau gazos
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea
conformitãþii produselor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Prezenta hotãrâre stabileºte cerinþele referitoare la eficienþa ºi etichetarea energeticã pentru introducerea pe piaþã a cazanelor noi de apã caldã care
funcþioneazã cu combustibil lichid sau gazos ºi care au
puterea nominalã de minimum 4 kW ºi de maximum
400 kW, denumite în continuare cazane.
Art. 2. Ñ În sensul prezentei hotãrâri, urmãtorii termeni
se definesc astfel:
a) aparat Ñ corpul cazanului destinat sã fie echipat cu
un arzãtor sau arzãtorul destinat sã fie fixat pe corpul unui
cazan;
b) cazan Ñ ansamblul corp cazanÑarzãtor, destinat sã
transmitã apei cãldura degajatã la arderea combustibilului;
c) cazan standard Ñ cazan la care temperatura medie a
apei poate fi limitatã prin proiect;
d) cazan recuperator Ñ cazan destinat sã deserveascã
un sistem de încãlzire centralã sau sã fie instalat într-o
vatrã de ardere ca parte componentã a unui ansamblu
cazanÑrecuperator/arzãtor cu gaz;
e) cazan cu condensare Ñ cazan conceput sã condenseze în permanenþã o mare parte din vaporii de apã
conþinuþi în gazele de ardere;
f) cazan de joasã temperaturã Ñ cazan care poate
funcþiona continuu, asigurând o temperaturã a apei de 35Ñ
40¼C, cu condensare în anumite situaþii, inclusiv cazanul cu
condensare care funcþioneazã cu combustibil lichid;
g) cazan ce urmeazã sã fie instalat într-un spaþiu de
locuit Ñ cazan cu puterea nominalã utilã de maximum
37 kW, destinat sã genereze cãldura necesarã încãlzirii
spaþiului de locuit în care este instalat, prevãzut cu un vas
de expansiune deschis, asigurând circulaþia apei în sistem
gravitaþional ºi care are înscrisã pe carcasã indicaþia explicitã cã poate fi instalat în spaþii de locuit;
h) putere nominalã utilã, exprimatã în kW Ñ puterea caloricã maximã stabilitã ºi garantatã de constructor a fi furnizatã la mers continuu cu respectarea randamentelor utile
indicate de producãtor;
i) randament util, exprimat în % Ñ raportul dintre debitul
caloric transmis apei din cazan ºi produsul valorii calorice
nete la o presiune constantã a combustibilului ºi consumul
exprimat în cantitatea de combustibil pe unitatea de timp;
j) sarcinã parþialã, exprimatã în % Ñ raportul dintre puterea utilã a unui cazan care funcþioneazã intermitent sau la
o putere inferioarã puterii nominale utile ºi aceastã putere
nominalã utilã;
k) temperatura medie a apei din cazan Ñ media dintre
temperatura apei la intrarea ºi la ieºirea din cazan.
Art. 3. Ñ (1) Se excepteazã de la prevederile prezentei
hotãrâri urmãtoarele:
a) cazanele care vor fi alimentate cu alte tipuri de combustibil;
b) echipamentele pentru prepararea instantanee a apei
calde;

c) cazanele destinate sã fie alimentate cu un combustibil ale cãrui proprietãþi diferã în mod apreciabil de proprietãþile combustibililor lichizi ºi gazoºi comercializaþi în
mod curent, cum ar fi gazul rezultat din deºeurile industriale, biogazul ºi altele;
d) maºinile de gãtit ºi aparatele destinate în special
încãlzirii spaþiilor în care sunt instalate ºi care au ca funcþie
subsidiarã furnizarea apei calde pentru încãlzire centralã ºi
a apei calde sanitare;
e) aparatele cu o putere nominalã sub 6 kW, care folosesc circulaþia apei în sistem gravitaþional ºi sunt destinate
numai pentru producerea ºi depozitarea apei calde sanitare;
f) cazanele fabricate în regim de unicat.
(2) În cazul cazanelor cu funcþie dublã, respectiv de
încãlzire a unui spaþiu ºi de furnizare a apei calde sanitare, cerinþele de randament prevãzute în anexa nr. 1 se
referã numai la funcþia de încãlzire.
Art. 4. Ñ (1) Se admite introducerea pe piaþã ºi punerea în funcþiune numai a cazanelor care îndeplinesc
urmãtoarele condiþii:
a) respectã cerinþele de randament definite conform prevederilor anexei nr. 1 ºi stabilite în conformitate cu procedurile din standardele române care adoptã standardele
europene armonizate aplicabile;
b) au aplicat simbolul de eficienþã energeticã prevãzut
în anexa nr. 2;
c) au marcajul naþional de conformitate CS, aplicat de
producãtor sau de reprezentantul sãu autorizat, ºi sunt
însoþite de declaraþia de conformitate CS prevãzutã în
anexa nr. 3, redactatã în limba românã;
d) au marcajul european de conformitate CE, aplicat de
un producãtor dintr-un stat membru al Uniunii Europene, ºi
sunt însoþite de declaraþia de conformitate CE, tradusã în
limba românã.
(2) Elementele de identificare a marcajelor sunt prezentate în anexa nr. 2 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãþii produselor.
(3) Se admite introducerea pe piaþã a aparatelor care
au marcajul CS sau CE de conformitate, care sunt însoþite
de declaraþia de conformitate CS sau CE ºi pentru care
sunt definiþi parametrii care le permit, dupã asamblare, sã
atingã nivelul cerinþelor de randament prevãzut în anexa
nr. 1.
(4) În cazul în care cazanele recuperatoare ºi/sau cazanele destinate a fi utilizate în spaþiile de locuit sunt instalate pe scarã largã la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri, se autorizeazã punerea în funcþiune, cu condiþia
ca randamentul lor atât la putere nominalã, cât ºi la sarcina parþialã de 30% sã fie cu cel mult 4% sub cerinþele
de randament prevãzute în anexa nr. 1.
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(5) La punerea în funcþiune cazanele trebuie sã respecte ºi prescripþiile în vigoare referitoare la condiþiile climaterice locale, caracteristicile energetice ºi de ocupare ale
imobilelor.
Art. 5. Ñ (1) Evaluarea conformitãþii cazanelor ºi aparatelor cu cerinþele din prezenta hotãrâre se realizeazã
înainte de introducerea pe piaþã a acestora, prin utilizarea
urmãtoarelor proceduri:
a) pentru cazanele care funcþioneazã cu combustibili
lichizi procedurile pentru evaluarea conformitãþii sunt examinarea de tip a cazanului în conformitate cu modulul B
prevãzut în anexa nr. 4 ºi cu modulele C, D sau E
prevãzute în anexa nr. 5, la alegerea producãtorului;
b) pentru cazanele care funcþioneazã cu combustibili
gazoºi procedurile de evaluare a conformitãþii cu cerinþele
de randament sunt cele utilizate pentru evaluarea conformitãþii cu cerinþele de siguranþã stabilite de Hotãrârea
Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea condiþiilor de
introducere pe piaþã pentru aparatele consumatoare de
combustibili gazoºi.
(2) Procedurile pentru evaluarea conformitãþii sunt redate
schematic în anexa nr. 7.
(3) În cazul în care cazanelor ºi aparatelor li se aplicã
ºi alte reglementãri tehnice care acoperã ºi alte cerinþe ºi
care, de asemenea, prevãd aplicarea marcajului CS sau
CE, acest marcaj indicã conformitatea cu prevederile tuturor reglementãrilor aplicabile.
(4) Documentele ºi corespondenþa realizate în legãturã
cu procedurile de evaluare a conformitãþii prevãzute în
anexa nr. 5 se redacteazã în limba românã sau într-o
limbã acceptatã de organismul de certificare care evalueazã conformitatea.
Art. 6. Ñ (1) Pentru cazanele ºi aparatele introduse pe
piaþã cu marcajul CS sau CE producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat are obligaþia sã întomeascã ºi, respectiv, sã pãstreze cel puþin 10 ani de la data fabricãrii
ultimului produs documentele care atestã conformitatea, ce
vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organului de
control.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) vor cuprinde:
a) documentaþia tehnicã prevãzutã în anexa nr. 4;
b) declaraþia de conformitate CS sau CE, dupã caz,
întocmitã de producãtor sau de reprezetnantul sãu autorizat;
c) certificatele de conformitate emise de organismele
notificate de Ministerul Industriei ºi Resurselor sau de organismele notificate ale Uniunii Europene, dupã caz;
d) adresele spaþiilor de depozitare de pe teritoriul
României;
e) copii de pe rapoartele de încercãri, prin care se
demonstreazã conformitatea cu standardele menþionate la
art. 4 alin. (1) lit. a) sau cu standardele europene armonizate, dupã caz.
(3) În cazul în care producãtorul sau reprezentantul sãu
autorizat nu are sediul în România, importatorul are
obligaþia de a deþine ºi de a pune la dispoziþie organului
de control, la cerere, documentele prevãzute la alin. (2),
spre examinare.
Art. 7. Ñ (1) Marcajele de conformitate CS ºi CE, precum ºi simbolul de eficienþã energeticã, prevãzute în anexa
nr. 2, se aplicã în mod vizibil, lizibil ºi durabil, direct pe aparat sau pe o placã de timbru fixatã pe acesta. Placa de timbru trebuie astfel proiectatã încât sã nu poatã fi refolositã.
(2) Este interzisã aplicarea pe cazan sau pe aparat a
unor marcaje asemãnãtoare cu marcajele CS sau CE, care
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pot fi confundate cu aceste marcaje de conformitate. Orice
alt marcaj poate fi aplicat pe cazan, pe aparat sau pe
placa de timbru, cu condiþia ca vizibilitatea ºi lizibilitatea
marcajelor CS sau CE sã nu fie reduse.
(3) Este interzisã aplicarea pe cazan a altor etichete
decât cele prevãzute în anexa nr. 2.
Art. 8. Ñ (1) În cazul în care organul de control constatã cã marcajul a fost aplicat necorespunzãtor,
producãtorul va fi obligat sã realizeze cazanul sau aparatul
conform prevederilor privind aplicarea marcajului.
(2) În cazul în care organul de control constatã cã
neconformitatea continuã, acesta ia mãsurile necesare de
limitare sau de interzicere a introducerii pe piaþã a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri.
Art. 9. Ñ(1) Ministerul Industriei ºi Resurselor, în calitate de autoritate competentã în domeniu, va publica pânã
la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri ºi va actualiza periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista
cuprinzând organismele de certificare notificate, desemnate
sã realizeze procedurile prevãzute la art. 5 alin. (1),
împreunã cu sarcinile specifice pe care aceste organisme
au fost desemnate sã le îndeplineascã ºi cu numerele de
identificare alocate acestora.
(2) Competenþa organismelor de certificare este recunoscutã de Ministerul Industriei ºi Resurselor pe baza unei
proceduri de evaluare, avându-se în vedere criteriile
minime prevãzute în anexa nr. 6.
(3) Procedura de evaluare a organismelor de certificare
în vederea recunoaºterii de cãtre Ministerul Industriei ºi
Resurselor va fi elaboratã în termen de 6 luni de la data
publicãrii prezentei hotãrâri ºi va fi aprobatã prin ordin al
ministrului industriei ºi resurselor, care va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 10. Ñ Organul de control care verificã respectarea
prevederilor prezentei hotãrâri ºi care asigurã supravegherea pieþei este Inspecþia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de
Ridicat Ñ ISCIR, organ de specialitate care funcþioneazã
în subordinea Ministerului Industriei ºi Resurselor.
Art. 11. Ñ (1) Constituie contravenþii urmãtoarele fapte
ºi se sancþioneazã dupã cum urmeazã:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), cu
amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea
de pe piaþã ºi/sau interzicerea introducerii pe piaþã a produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) ºi (2) ºi ale
art. 6, cu amendã de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei ºi
interzicerea comercializãrii pânã la o datã stabilitã de organul de control al autoritãþii competente împreunã cu producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu
importatorul, dupã caz, pentru eliminarea neconformitãþilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), c), d)
ºi ale art. 7, cu amendã de la 25.000.000 lei la
50.000.000 lei, retragerea de pe piaþã ºi/sau interzicerea
introducerii pe piaþã a produselor nemarcate ori marcate
incorect.
(2) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor
se fac de personalul împuternicit de cãtre Inspecþia de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi
Instalaþiilor de Ridicat Ñ ISCIR.
Art. 12. Ñ Contravenþiilor prevãzute la art. 11 alin. (1)
le sunt aplicabile prevederile Ordonanþei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor.
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Art. 13. Ñ Orice decizie luatã în baza prezentei
hotãrâri, din care rezultã sancþiuni ºi restricþii de
introducere pe piaþã sau de punere în funcþiune a cazanelor, va menþiona temeiul legal, în condiþiile prezentei
hotãrâri, ºi va fi adusã la cunoºtinþã Ministerului Industriei
ºi Resurselor în termen de 72 ore de la data luãrii la
cunoºtinþã a deciziei.

Art. 14. Ñ Anexele nr. 1Ñ7 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 15. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 12 luni
de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucuerºti, 21 martie 2002.
Nr. 270.
ANEXA Nr. 1
CERINÞELE DE RANDAMENT

Cerinþele de randament pe care trebuie sã le îndeplineascã cazanele:
a) în timpul funcþionãrii la putere nominalã, Pn exprimatã în kW la o temperaturã medie a apei de 70¼C; ºi
b) în timpul funcþionãrii la o sarcinã parþialã de 30%, la o temperaturã medie a apei care variazã în funcþie de
tipul de cazan
sunt stabilite în tabelul urmãtor:

Tipul cazanului

Intervalul
de putere
kW

Cazane standard
Cazane de temperaturã joasã*)
Cazane cu condensare de gaz

4Ñ400
4Ñ400
4Ñ400

Randamentul la puterea nominalã
Temperatura
Randamentul
medie a apei
necesar
din cazan (¼C)
(%)

70
70
70

Randamentul la sarcina parþialã
Temperatura
Randamentul
medie a apei
necesar
din cazan (¼C)
(%)

³ 84+log Pn
³ 87,5+1,5 log Pn
³ 91+1 log Pn

³ 50
40
30**)

³ 80+log Pn
³ 87,5+1,5 log Pn
³ 97+1 log Pn

**) Inclusiv cazane cu condensare, care funcþioneazã cu combustibil lichid.
**) Temperatura apei furnizate de cazan.

ANEXA Nr. 2
SIMBOLUL DE EFICIENÞÃ ENERGETICÃ

Cerinþele de randament obligatorii atât la putere nominalã, cât ºi la sarcina parþialã de 0,3 Pn
Simbolul
de eficienþã
energeticã

«
««
«««
««««

Randamentul cerut la puterea nominalã
Pn ºi la o temperaturã medie
a apei din cazan de 70¼C
(%)

³
³
³
³

84+2
87+2
90+2
93+2

log
log
log
log

Pn
Pn
Pn
Pn

Randamentul cerut la sarcina parþialã
de 0,3 Pn ºi la o temperaturã medie a apei
din cazan de 50¼C
(%)

³
³
³
³

80+3
83+3
86+3
89+3

log
log
log
log

Pn
Pn
Pn
Pn

NOTÃ:

Dacã randamentul sãu la puterea nominalã ori randamentul la sarcina parþialã este egal sau mai mare decât
valorile relevante pentru cazanele standard, cazanul primeºte o ”«Ò, aºa cum se aratã în tabelul de mai sus.
Dacã randamentul sãu la puterea nominalã ori randamentul la sarcina parþialã este cu 3 sau mai multe puncte
mai mare decât valorile relevante pentru cazanele standard, cazanul primeºte ”««Ò.
Fiecare treaptã suplimentarã pentru randamentul de 3 puncte la puterea nominalã ºi la sarcina parþialã permite
atribuirea unei steluþe ”«Ò.
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ANEXA Nr. 3

DECLARAÞIE DE CONFORMITATE

Ñ Model Ñ
Noi, ....................................................................................................................................................................................
(denumirea ºi sediul producãtorului sau ale reprezentantului sãu autorizat)

........................................................................................................................................................................................................,
declarãm pe propria rãspundere cã aparatul/cazanul
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................,
(denumirea, tipul sau modelul, numãrul lotului ºi al seriei)

produs de
........................................................................................................................................................................................................,
(denumirea ºi sediul producãtorului)

la care se referã aceastã declaraþie, respectã cerinþele de randament ºi este în conformitate cu
urmãtorul/urmãtoarele standard/standarde sau cu alt/alte document/documente, normativ/normative: .................................
.........................................................................................................................................................................................................
(titlul ºi/sau numãrul ºi data publicãrii standardului/standardelor sau altui/altor document/documente, normativ/normative, emitentul acestor documente)

Certificat de examinare CS de tip nr. ......É din ......................É, emis de organismul desemnat: ...........................
.........................................................................................................................................................................................................
(denumirea ºi sediul)

Locul ºi data emiterii declaraþiei .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
(funcþia, numele ºi prenumele persoanei autorizate sã îl reprezinte pe producãtorul sau reprezentantul autorizat al acestuia)

.......................................É
(semnãtura ºi ºtampila)

ANEXA Nr. 4
PROCEDURI

pentru evaluarea conformitãþii
Modulul B Ñ Examinarea CS de tip
1.1. Modulul B descrie etapele procedurii prin care un
organism notificat constatã ºi atestã faptul cã un exemplar
reprezentativ din producþia avutã în vedere respectã prevederile din prezenta hotãrâre.
2.1. Cererea pentru efectuarea examinãrii CS de tip se
înainteazã de cãtre producãtor sau de cãtre reprezentantul
sãu autorizat cu sediul în România unui organism notificat,
ales de cãtre acesta.
2.2. Cererea de examinare de tip cuprinde urmãtoarele:
a) denumirea ºi sediul producãtorului, precum ºi numele
ºi sediul reprezentantului sãu autorizat, dacã cererea este
înaintatã de cãtre acesta din urmã;
b) o declaraþie potrivit cãreia aceeaºi cerere nu a mai
fost înaintatã nici unui alt organism notificat;
c) documentaþia tehnicã prevãzutã în acest modul.
2.3. Solicitantul pune la dispoziþie organismului notificat
un exemplar reprezentativ din producþia avutã în vedere,
denumit în continuare tip. Organismul notificat poate sã
solicite ºi alte exemplare, dacã acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercãri.
3.1. Documentaþia tehnicã permite evaluarea conformitãþii
aparatului cu cerinþele din prezenta hotãrâre. Pentru evaluarea conformitãþii produsului documentaþia tehnicã cuprinde,
dupã caz, ºi informaþii privind proiectarea, fabricarea ºi
funcþionarea produsului.
3.2. Documentaþia tehnicã conþine în principal:
a) o descriere generalã a aparatului;

b) desene de execuþie, planuri de fabricaþie ºi scheme
ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
c) descrieri ºi explicaþii necesare pentru înþelegerea
desenelor ºi schemelor menþionate mai sus ºi a modului
de funcþionare a produsului;
d) o listã a standardelor ce conferã prezumþia de conformitate cu cerinþele din prezenta hotãrâre, aplicate integral sau parþial, precum ºi descrieri ale soluþiilor adoptate
pentru îndeplinirea cerinþelor din prezenta hotãrâre, atunci
când nu s-au aplicat aceste standarde;
e) rezultate ale calculelor de proiectare, ale verificãrilor
efectuate;
f) rapoarte de încercare.
4.1. Organismul notificat la care se face referire la
pct. 2.1. are urmãtoarele obligaþii:
a) sã examineze documentaþia tehnicã, sã verifice dacã
tipul a fost fabricat în conformitate cu documentaþia tehnicã
ºi sã identifice elementele care au fost proiectate conform
prevederilor din standardele ce conferã prezumþia de conformitate cu cerinþele din hotãrâre, precum ºi componentele
care au fost proiectate fãrã sã se aplice prevederile din
standardele respective;
b) sã efectueze sau sã solicite sã se efectueze examinãrile corespunzãtoare ºi încercãrile necesare pentru a
verifica dacã soluþiile adoptate de producãtor respectã
cerinþele din hotãrâre, atunci când nu s-au aplicat standardele ce conferã prezumþia de conformitate cu cerinþele;
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c) sã efectueze sau sã solicite sã se efectueze examinãrile corespunzãtoare ºi încercãrile necesare pentru a
verifica dacã standardele au fost într-adevãr aplicate, atunci
când producãtorul a optat pentru aplicarea standardelor ce
conferã prezumþia de conformitate cu cerinþele din hotãrâre;
d) sã convinã cu solicitantul asupra locului unde vor fi
efectuate examinãrile ºi încercãrile necesare.
5.1. Dacã tipul respectã prevederile reglementãrilor tehnice specifice, organismul notificat emite solicitantului un
certificat de examinare CS de tip.
5.2. Certificatul de examinare CS de tip conþine:
a) denumirea ºi sediul producãtorului;
b) concluziile examinãrii;
c) condiþiile pentru valabilitatea acestuia;
d) datele necesare identificãrii tipului aprobat;
e) perioada de valabilitate a certificatului conform reglementãrilor tehnice.
5.3. La certificatul de examinare de tip se anexeazã o
listã cuprinzând elementele din documentaþia tehnicã, semnificative pentru evaluare, iar o copie de pe acestea se
pãstreazã de cãtre organismul notificat.
5.4. În situaþia în care se refuzã certificarea unui tip
organismul notificat trebuie sã justifice detaliat solicitantului
acest refuz.
5.5. Reglementãrile tehnice prevãd o procedurã de contestare împotriva refuzului de certificare a tipului.
6.1. Solicitantul trebuie sã informeze organismul notificat
care deþine documentaþia tehnicã referitoare la certificatul

de examinare CS de tip asupra tuturor modificãrilor aduse
aparatului certificat; dacã aceste modificãri afecteazã conformitatea cu cerinþele din hotãrâre sau cu condiþiile
prevãzute pentru utilizarea aparatului, aparatul trebuie sã
primeascã o certificare suplimentarã. Aceastã certificare
suplimentarã este datã sub forma unei completãri la certificatul de examinare CS de tip iniþial.
7.1. Fiecare organism notificat trebuie sã informeze
celelalte organisme notificate cu privire la certificatele de
examinare CS de tip emise ºi completãrile la acestea, precum ºi cu privire la certificatele de examinare CS de tip
retrase.
8.1. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe
certificatele de examinare CS de tip ºi/sau de pe completãrile la acestea. Anexele la certificatele de examinare
de tip se pun la dispoziþie celorlalte organisme notificate,
la cerere.
9.1. Producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat cu
sediul în România pãstreazã împreunã cu documentaþia
tehnicã copiile de pe certificatele de examinare CS de tip
emise ºi de pe completãrile la acestea o perioadã de minimum 10 ani de la data fabricãrii ultimului aparat.
9.2. În situaþia în care nici producãtorul ºi nici reprezentantul sãu autorizat nu au sediul în România, obligaþia de
a deþine ºi de a pune la dispoziþie organelor de control, la
cerere, documentaþia tehnicã revine importatorului.

ANEXA Nr. 5

Modulul C Ñ Conformitatea cu tipul
1.1. Modulul C descrie etapele prin care producãtorul
sau reprezentantul sãu autorizat cu sediul în România asigurã ºi declarã cã aparatele respective sunt conforme cu
tipul descris în certificatul de examinare CS de tip ºi sunt
respectate cerinþele din hotãrâre, aplicabile acestora.
Producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat cu sediul în
România aplicã marcajul CS pe fiecare aparat ºi
întocmeºte o declaraþie de conformitate.
2.1. Producãtorul ia toate mãsurile necesare pentru a
garanta cã procesul de fabricaþie asigurã conformitatea
aparatelor fabricate cu tipul aprobat, aºa cum se specificã
în certificatul de examinare CS de tip, ºi cu cerinþele din
hotãrâre, aplicabile acestora.
3.1. Producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat cu
sediul în România pãstreazã un exemplar al declaraþiei de
conformitate o perioadã de minimum 10 ani de la data
fabricãrii ultimului produs.
3.2. În situaþia în care nici producãtorul ºi nici reprezentantul sãu autorizat nu au sediul în România, obligaþia de a
deþine ºi de a pune la dispoziþie organelor de control, la
cerere, documentaþia tehnicã revine importatorului.
4.1. Un organism notificat, ales de producãtor, efectueazã sau solicitã efectuarea examinãrii produselor la intervale de timp aleatorii. Se examineazã un eºantion adecvat
din produsele finite, prelevat de organismul notificat, ºi se
efectueazã încercãrile corespunzãtoare prevãzute în standardele ce conferã prezumþia de conformitate cu cerinþele
din hotãrâre sau încercãri cu efect echivalent, pentru a
verifica conformitatea procesului de fabricaþie cu cerinþele
din prezenta hotãrâre. În cazul în care unul sau mai multe

dintre produsele verificate nu sunt conforme, organismul
notificat trebuie sã ia mãsurile necesare.
Modulul D Ñ Asigurarea calitãþii producþiei
1.1. Modulul D descrie etapele prin care producãtorul
care îndeplineºte obligaþiile prevãzute la acest modul asigurã ºi declarã cã aparatele respective sunt conforme cu
tipul, aºa cum se menþioneazã în certificatul de examinare
CS de tip, ºi îndeplinesc cerinþele aplicabile în cazul lor.
Producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat cu sediul în
România aplicã marcajul CS pe fiecare aparat ºi
întocmeºte o declaraþie de conformitate. Marcajul CS este
însoþit de simbolul de identificare al organismului notificat
responsabil cu supravegherea CS, conform prevederilor
prezentului modul.
2.1. Producãtorul aplicã un sistem al calitãþii aprobat
pentru producþie, inspecþie ºi încercarea aparatului finit,
conform prevederilor cuprinse în prezentul modul; sistemul
calitãþii aprobat este supus supravegherii sub rãspunderea
organismului notificat, prevãzutã în acest modul.
3. Sistemul calitãþii
3.1. Producãtorul solicitã unui organism notificat, ales de
el, evaluarea sistemului calitãþii pentru aparatele avute în
vedere. Cererea pentru evaluarea sistemului calitãþii conþine:
a) toate informaþiile necesare pentru categoria de aparate avutã în vedere;
b) documentaþia privind sistemul calitãþii;
c) documentaþia tehnicã a tipului aprobat ºi un exemplar
al certificatului de examinare CS de tip.
3.2.1. Sistemul calitãþii trebuie sã asigure conformitatea
aparatelor cu tipul, aºa cum se specificã în certificatul de
examinare CS de tip, ºi cu cerinþele aplicabile din hotãrâre.
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3.2.2. Toate elementele, cerinþele ºi deciziile adoptate
de producãtor sunt reunite într-o documentaþie sistematicã
ºi ordonatã, sub formã de mãsuri, proceduri ºi instrucþiuni
scrise. Documentaþia privind sistemul calitãþii trebuie sã
permitã o interpretare uniformã a programelor, planurilor,
manualelor ºi înregistrãrilor privind calitatea.
3.2.3. Documentaþia privind sistemul calitãþii conþine o
descriere a urmãtoarelor aspecte:
a) obiectivele legate de calitate ºi structura organizatoricã a întreprinderii, responsabilitãþile ºi atribuþiile conducerii
întreprinderii cu privire la calitatea aparatelor;
b) procesul de fabricaþie, tehnicile de control ºi de asigurare a calitãþii, precum ºi procesele ºi mãsurile sistematice care vor fi utilizate;
c) încercãrile ºi testãrile care vor fi efectuate înainte, în
timpul ºi dupã procesul de fabricaþie, precum ºi frecvenþa
lor;
d) înregistrãrile privind calitatea, cum ar fi rapoartele de
inspecþie, rezultatul încercãrilor ºi datele de testare, rezultatele etalonãrilor, rapoartele privind calificarea personalului
implicat;
e) mijloacele de urmãrire a realizãrii calitãþii aparatului,
precum ºi a funcþionãrii efective a sistemului calitãþii.
3.3.1. Organismul notificat evalueazã sistemul calitãþii
pentru a stabili dacã acesta îndeplineºte cerinþele
menþionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea
cu cerinþele standardului român SR EN ISO 9002:1994
adaptat pentru produsele la care se aplicã.
3.3.2. Echipa de audit are cel puþin un membru cu
experienþã în evaluarea tehnologiei produsului avut în
vedere. Procedura de evaluare include o inspecþie la locul
unde se realizeazã produsul respectiv.
3.3.3. Organismul notificat face cunoscutã producãtorului
decizia sa. Comunicarea va conþine concluziile examinãrii
ºi decizia de evaluare motivatã.
3.4.1. Producãtorul se angajeazã sã îndeplineascã
obligaþiile ce decurg din sistemul calitãþii, aºa cum a fost
aprobat, ºi sã menþinã acest sistem la un nivel corespunzãtor ºi eficient.
3.4.2. Producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat cu
sediul în România informeazã organismul notificat care a
aprobat sistemul calitãþii asupra oricãrei intenþii de actualizare a acestui sistem.
3.4.3. Organismul notificat evalueazã modificãrile propuse ºi decide dacã sistemul calitãþii modificat satisface în
continuare cerinþele prevãzute la pct. 3.2.1 sau dacã este
necesarã o reevaluare a acestuia.
3.4.4. Organismul notificat va face cunoscutã
producãtorului decizia sa. Comunicarea va conþine concluziile examinãrii ºi decizia de evaluare motivatã.
4. Supravegherea sub rãspunderea organismului notificat
4.1. Scopul supravegherii sistemului calitãþii este acela
de a asigura cã producãtorul îºi îndeplineºte corect
obligaþiile care decurg din sistemul calitãþii aprobat.
4.2. Producãtorul permite accesul reprezentanþilor organismului notificat pentru efectuarea inspecþiei în incintele de
producþie, control, încercare ºi depozitare ºi pune la
dispoziþie acestuia toate informaþiile necesare ºi, în mod
special:
a) documentaþia privind sistemul calitãþii;
b) înregistrãrile privind calitatea, cum ar fi rapoartele de
inspecþie ºi rezultatele încercãrilor, rezultatele etalonãrilor,
rapoartele privind nivelul de calificare a personalului
implicat.
4.3.1. Organismul notificat efectueazã cel puþin o datã
la 2 ani un audit pentru a avea garanþia cã producãtorul
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menþine ºi aplicã sistemul calitãþii; organismul emite producãtorului un raport de audit.
4.4. Suplimentar faþã de auditurile periodice prevãzute la
pct. 4.3.1, organismul notificat poate face inspecþii inopinate
la sediul producãtorului.
În timpul acestor inspecþii organismul notificat are dreptul sã efectueze sau sã solicite sã se efectueze încercãri
pentru verificarea funcþionãrii corecte a sistemului calitãþii,
dacã se considerã necesar. Organismul notificat predã producãtorului un raport al inspecþiei ºi, dacã s-a efectuat o
încercare, un raport de încercare.
5.1. Producãtorul deþine ºi pune la dispoziþie organelor
de control, la cerere, pe o perioadã de minimum 10 ani de
la data fabricãrii ultimului produs, urmãtoarele documente:
a) documentaþia prevãzutã la pct. 3.1 lit. b);
b) documentele de actualizare a sistemului calitãþii,
prevãzute la pct. 3.4.2;
c) deciziile ºi rapoartele organismului notificat, prevãzute
la pct. 3.4.4, 4.3.1 ºi 4.4.
6.1. Fiecare organism notificat comunicã celorlalte organisme notificate informaþii referitoare la aprobãrile privind
sistemul calitãþii, emise sau retrase.
Modulul E Ñ Asigurarea calitãþii produsului
1.1. Modulul E descrie etapele prin care producãtorul
care îndeplineºte obligaþiile prevãzute în acest modul asigurã ºi declarã cã aparatele ºi cazanele ce fac obiectul
evaluãrii sunt conforme cu tipul, aºa cum se specificã în
certificatul de examinare CS de tip, ºi cã satisfac cerinþele
reglementãrii tehnice aplicabile în cazul lor. Producãtorul
sau reprezentantul sãu autorizat cu sediul în România
aplicã marcajul CS pe fiecare aparat ºi cazan ºi
întocmeºte o declaraþie de conformitate. Marcajul CS este
însoþit de simbolul de identificare al organismului notificat
care rãspunde de supraveghere, conform prevederilor prezentului modul.
2.1. La inspecþia ºi încercarea finalã a aparatului ºi
cazanului producãtorul aplicã un sistem al calitãþii aprobat,
conform prevederilor prezentului modul; sistemul calitãþii
aprobat este supus supravegherii sub rãspunderea unui
organism notificat, conform prevederilor prezentului modul.
3. Sistemul calitãþii
3.1. Producãtorul solicitã unui organism notificat ales de
el evaluarea sistemului calitãþii pentru aparatele ºi cazanele
avute în vedere. Cererea pentru evaluarea sistemului
calitãþii conþine:
a) toate informaþiile necesare pentru categoria de aparate ºi de cazane avute în vedere;
b) documentaþia privind sistemul calitãþii;
c) documentaþia tehnicã a tipului aprobat ºi un exemplar
al certificatului de examinare CS de tip.
3.2.1. În cadrul sistemului calitãþii se efectueazã examinarea fiecãrui aparat ºi cazan ºi se efectueazã încercãrile
corespunzãtoare prevãzute în standardul sau în standardele
ce conferã prezumþia de conformitate cu cerinþele din
hotãrâre sau încercãri cu efect echivalent, pentru a garanta
conformitatea cu cerinþele aplicabile. Toate elementele,
cerinþele ºi deciziile adoptate de producãtor sunt reunite
într-o documentaþie sistematicã ºi ordonatã sub formã de
mãsuri, proceduri ºi instrucþiuni scrise. Documentaþia privind
sistemul calitãþii trebuie sã permitã o interpretare uniformã
a programelor, planurilor, manualelor ºi înregistrãrilor privind
calitatea.

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 238/9.IV.2002

3.2.2. Documentaþia privind sistemul calitãþii conþine o
descriere a urmãtoarelor aspecte:

4. Supravegherea sub rãspunderea unui organism
notificat

a) obiectivele legate de calitate ºi de structura organizatoricã a întreprinderii, responsabilitãþile ºi atribuþiile conducerii întreprinderii cu privire la calitatea produselor;

4.1. Scopul supravegherii sistemului calitãþii este acela
de a asigura cã producãtorul îºi îndeplineºte corect
obligaþiile care decurg din sistemul calitãþii aprobat.

b) examinãrile ºi încercãrile care vor fi efectuate dupã
procesul de producþie;

4.2. Producãtorul permite accesul reprezentanþilor organismului notificat pentru efectuarea inspecþiei în incintele de
producþie, control, încercare ºi depozitare ºi pune la dispoziþie acestuia toate informaþiile necesare ºi, în mod special:

c) mijloacele de urmãrire a funcþionãrii efective a sistemului calitãþii;
d) înregistrãrile privind calitatea, cum ar fi rapoartele de
inspecþie ºi rezultatele încercãrilor, rezultatele etalonãrilor,
rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.
3.3.1. Organismul notificat evalueazã sistemul calitãþii
pentru a stabili dacã acesta îndeplineºte cerinþele
menþionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea
cu cerinþele standardului român SR EN ISO 9003:1994,
completat, dacã este necesar, pentru a þine seama de
natura specificã a produselor pentru care se aplicã.
3.3.2. Echipa de audit are cel puþin un membru cu
experienþã în evaluarea tehnologiei produsului avut în
vedere. Procedura de evaluare include o inspecþie la locul
unde se realizeazã produsul respectiv.
3.3.3. Organismul notificat face cunoscutã producãtorului
decizia sa. Comunicarea va conþine concluziile examinãrii
ºi decizia de evaluare motivatã.
3.4.1. Producãtorul se angajeazã sã îndeplineascã
obligaþiile care decurg din sistemul calitãþii, aºa cum a fost
aprobat, ºi sã menþinã acest sistem la un nivel corespunzãtor ºi eficient.
3.4.2. Producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat cu
sediul în România informeazã organismul notificat care a
aprobat sistemul calitãþii asupra oricãrei intenþii de actualizare a acestui sistem.

a) documentaþia privind sistemul calitãþii;
b) documentaþia tehnicã;
c) înregistrãrile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de
inspecþie ºi rezultatele încercãrilor, rezultatele etalonãrilor,
rapoartele privind nivelul de calificare a personalului
implicat.
4.3. Organismul notificat efectueazã cel puþin o datã la
2 ani un audit pentru a avea garanþia cã producãtorul
menþine ºi aplicã sistemul calitãþii; organismul emite producãtorului un raport de audit.
4.4. Suplimentar faþã de auditurile periodice anuale
prevãzute la pct. 4.3.1, organismul notificat poate face inspecþii inopinate la sediul producãtorului. În timpul acestor
inspecþii organismul notificat are dreptul sã efectueze sau
sã solicite sã se efectueze încercãri pentru verificarea
funcþionãrii corecte a sistemului calitãþii, dacã se considerã
necesar. Organismul notificat predã producãtorului un raport
al inspecþiei ºi, dacã s-a efectuat o încercare, un raport de
încercare.
5.1. Producãtorul deþine ºi pune la dispoziþie organelor
de control, la cerere, pe o perioadã de minimum 10 ani de
la data fabricãrii ultimului produs, urmãtoarele documente:
a) documentaþia prevãzutã la pct. 3.1 lit. c);

3.4.3. Organismul notificat evalueazã modificãrile propuse ºi decide dacã sistemul calitãþii modificat satisface în
continuare cerinþele prevãzute la pct. 3.2.1 sau dacã este
necesarã o reevaluare a acestuia.

b) documentele de actualizare a sistemului calitãþii,
prevãzute la pct. 3.4.2;

3.4.4. Organismul notificat face cunoscutã producãtorului
decizia sa. Comunicarea va conþine concluziile examinãrii
ºi decizia de evaluare motivatã.

6.1. Fiecare organism notificat comunicã celorlalte organisme notificate informaþii referitoare la aprobãrile privind
sistemul calitãþii, emise sau retrase.

c) deciziile ºi rapoartele organismului notificat, prevãzute
la pct. 3.4.4, 4.3 ºi 4.4.

ANEXA Nr. 6
CRITERII MINIME

pentru recunoaºterea organismelor de certificare

Organismele de certificare recunoscute de Ministerul
Industriei ºi Resurselor trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii minime:
a) disponibilitatea personalului ºi a mijloacelor ºi echipamentelor necesare;
b) competenþa tehnicã ºi integritatea profesionalã a personalului;
c) independenþa în efectuarea încercãrilor, în pregãtirea
rapoartelor, în eliberarea certificatelor ºi în efectuarea

supravegherii conform prevederilor hotãrârii, precum ºi
independenþa conducerii ºi a personalului tehnic faþã de
toate cercurile, grupurile sau persoanele direct ori indirect
implicate în domeniul aparatelor;
d) menþinerea de cãtre personal a secretului profesional;
e) deþinerea unei asigurãri de rãspundere civilã pentru
activitatea prestatã, dacã aceastã rãspundere nu este asumatã de stat sau prin lege.
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ANEXA Nr. 7
PREZENTAREA SCHEMATICÃ

a procedurilor de evaluare a conformitãþii

Cazane cu
combustibil gazos

PRODUCÃTOR

Evaluarea confomitãþii la
cazanele cu combustibil
gazos se face conform procedurilor prevãzute în
Hotãrârea Guvernului
nr. 761/2001 privind condiþiile
de introducere pe piaþã
pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoºi

Tipul
produsului

Cazane cu
combustibil lichid

Examinarea CS de tip
(pct. 1 din anexa nr. 5)
Modulul B

La alegerea
producãtorului

Conformitatea cu tipul
(pct. 2 din anexa nr. 5)
Organismul de certificare notificat efectueazã verificarea
aparatelor la locurile de
fabricaþie
Modulul C

CS

Asigurarea calitãþii producþiei (pct. 3 din
anexa nr. 5)
Organismul de certificare notificat evalueazã
certificarea ºi monitorizeazã sistemul calitãþii
producãtorului
Modulul D

Asigurarea calitãþii
produsului (pct. 4 din
anexa nr. 5)
Organismul de certificare notificat evalueazã, certificã ºi
monitorizeazã sistemul
calitãþii producãtorului
Modulul E

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului
ºi din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
în domeniul public al statului ºi în administrarea Serviciului de Protecþie ºi Pazã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 8 alin. (1) ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea unui imobil din domeniul
privat al statului ºi din administrarea Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ în domeniul public al statului ºi în administrarea Serviciului de
Protecþie ºi Pazã, cu bunurile materiale aferente, având
datele de identificare prevãzute în anexa care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ se diminueazã, iar patrimoniul Serviciului de Protecþie ºi Pazã se majoreazã cu
valoarea imobilului ºi bunurilor prevãzute la art. 1, la valoarea de inventar actualizatã.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului ºi a bunurilor
prevãzute la art. 1 se face pe bazã de protocol, în
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termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 4. Ñ Anexa nr. 4 la Hotãrârea Guvernului
nr. 854/2000 privind organizarea ºi funcþionarea Regiei

Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492
din 9 octombrie 2000, cu modificãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Directorul Serviciului de Protecþie ºi Pazã,
Gabriel Naghi
Bucureºti, 21 martie 2002.
Nr. 284.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul privat al statului ºi din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ în domeniul public al statului ºi în administrarea Serviciului de Protecþie ºi Pazã
Adresa imobilului
care se transmite

Oraºul Sinaia,
str. Cumpãtul nr. 24Ð26,
judeþul Prahova

Persoana juridicã de la care
se transmite imobilul

Persoana juridicã la care
se transmite imobilul

Regia Autonomã
”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ

Serviciul de
Protecþie ºi Pazã

Caracteristicile
tehnice ale imobilului

Construcþii: Restaurantul ”Cabana CumpãtulÒ
cu douã cãsuþe din lemn: ”CrinulÒ ºi ”LiliaculÒ
Suprafaþa construitã = 306 m2
Teren: Suprafaþa totalã = 705,92 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Comisiei naþionale pentru supravegherea,
controlul ºi prevenirea cazurilor de infecþie HIV/SIDA
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ºi funcþionarea Guvernului României ºi a ministerelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã Comisia naþionalã pentru
supravegherea, controlul ºi prevenirea cazurilor de infecþie
HIV/SIDA, denumitã în continuare Comisie, organism interministerial fãrã personalitate juridicã, sub autoritatea primului-ministru, condusã de cãtre consilierul primului-ministru cu
atribuþii în domeniul asigurãrii sãnãtãþii populaþiei.
(2) Comisia se organizeazã ºi funcþioneazã pe lângã
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei.
(3) Comisia are rolul de elaborare, integrare, corelare ºi
monitorizare a politicii Guvernului în domeniul supravegherii,
controlului ºi prevenirii cazurilor de infecþie HIV/SIDA.
Art. 2. Ñ (1) Comisia are urmãtoarele atribuþii principale:
a) analizeazã cauzele ºi condiþiile care favorizeazã cazurile de infecþie HIV/SIDA;
b) fundamenteazã, elaboreazã ºi propune spre aprobare
Guvernului Strategia naþionalã pentru supravegherea, controlul ºi prevenirea cazurilor de infecþie HIV/SIDA, urmãrind
punerea în aplicare a acesteia;
c) formuleazã propuneri privind modificarea ºi completarea legislaþiei, precum ºi propuneri privind elaborarea de
noi acte normative pentru supravegherea, controlul,

prevenirea ºi reducerea impactului social al cazurilor de
infecþie HIV/SIDA. Propunerile vor fi înaintate instituþiilor
competente, potrivit legii, sã iniþieze proiecte de acte normative;
d) evalueazã ºi propune Guvernului prevederea în bugetul de stat a fondurilor necesare aplicãrii strategiei naþionale
în domeniu;
e) urmãreºte respectarea convenþiilor, tratatelor ºi celorlalte acte internaþionale la care România este parte, în
ceea ce priveºte respectarea drepturilor persoanelor infectate HIV/SIDA;
f) acordã asistenþã autoritãþilor competente pentru elaborarea strategiilor sectoriale ºi identificã metodele ºi mijloacele practice care pot fi folosite în scopul supravegherii,
controlului, prevenirii ºi reducerii impactului social al cazurilor de infecþie HIV/SIDA;
g) informeazã periodic Guvernul ºi autoritãþile competente cu privire la activitatea ºi rezultatele obþinute;
h) propune Guvernului adoptarea mãsurilor ce se impun
pentru supravegherea, controlul, prevenirea ºi reducerea
impactului social al cazurilor de infecþie HIV/SIDA;
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i) elaboreazã ºi dã publicitãþii anual raportul privind
evoluþia cazurilor de infecþie HIV/SIDA;
(2) Comisia îndeplineºte orice alte atribuþii în vederea
realizãrii scopului pentru care a fost constituitã, stabilite
prin acte normative sau dispuse de primul-ministru.
Art. 3. Ñ În exercitarea atribuþiilor sale Comisia colaboreazã cu ministerele ºi organele de specialitate ale
administraþiei publice centrale reprezentate, cu celelalte
autoritãþi ºi instituþii publice, precum ºi cu organizaþiile
neguvernamentale interesate.
Art. 4. Ñ (1) Comisia are urmãtoarea componenþã:
a) preºedinte, consilierul primului-ministru cu atribuþii în
domeniul asigurãrii sãnãtãþii populaþiei;
b) 2 vicepreºedinþi, respectiv reprezentantul Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei ºi o persoanã desemnatã prin consens
de cãtre asociaþiile persoanelor infectate HIV/SIDA;
c) 11 membri reprezentanþi, la nivel de director general
sau director, ai instituþiilor publice prevãzute în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Componenþa nominalã a Comisiei se aprobã prin
ordin al ministrului sãnãtãþii ºi familiei, la propunerea
instituþiilor reprezentate.
(3) La lucrãrile Comisiei pot fi invitaþi reprezentanþi ai
urmãtoarelor instituþii publice sau structuri:
a) Administraþia Prezidenþialã;
b) comisiile de sãnãtate ale Camerei Deputaþilor ºi
Senatului;
c) Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
d) Colegiul Medicilor din România;
e) Colegiul Farmaciºtilor din România;
f) organizaþiile academice ºi de asistenþã socialã, precum ºi celelalte organizaþii neguvernamentale care
desfãºoarã activitate în domeniu;

g) organizaþiile producãtorilor ºi importatorilor de medicamente;
h) agenþiile din România ale Organizaþiei Naþiunilor
Unite, care desfãºoarã activitate în domeniu.
(4) La lucrãrile Comisiei pot participa, la invitaþia
preºedintelui acesteia, reprezentanþi ai altor instituþii publice
ºi structuri decât cele prevãzute la alin. (3), specialiºti ºi
reprezentanþi ai societãþii civile.
Art. 5. Ñ (1) Comisia se întruneºte lunar ºi ori de câte
ori este nevoie, la convocarea preºedintelui sau, în lipsa
acestuia, a unuia dintre vicepreºedinþi.
(2) Activitatea executivã ºi de secretariat a Comisiei
este asiguratã de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei.
Art. 6. Ñ (1) În vederea exercitãrii atribuþiilor ce îi revin
Comisia poate constitui grupuri de lucru formate din
specialiºti care pot proveni din cadrul instituþiilor publice ºi
structurilor prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. c) ºi alin. (3),
precum ºi din cadrul altor structuri, cu condiþia ca rezultatele activitãþii desfãºurate de cãtre aceºtia sã fie de naturã
sã contribuie la realizarea scopului pentru care Comisia a
fost constituitã.
(2) Lucrãrile de secretariat ale grupurilor de lucru sunt
asigurate de instituþiile publice sau de structurile ai cãror
reprezentanþi ori invitaþi au solicitat constituirea grupului de
lucru.
Art. 7. Ñ Comisia îºi desfãºoarã activitatea potrivit
regulamentului de funcþionare propus de preºedinte ºi aprobat în cadrul primei ºedinþe, care va avea loc în termen
de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 21 martie 2002.
Nr. 285.
ANEXÃ
INSTITUÞIILE PUBLICE

ai cãror reprezentanþi sunt membri ai Comisiei naþionale pentru supravegherea,
controlul ºi prevenirea cazurilor de infecþie HIV/SIDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ministerul Finanþelor Publice
Ministerul Justiþiei
Ministerul de Interne
Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale
Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei
Ministerul Tineretului ºi Sportului
Secretariatul General al Guvernului
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Copilului ºi Adopþie
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI
Nr. 182/15 martie 2002

CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
Nr. 83/19 martie 2002

ORDIN
pentru completarea Ordinului ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al preºedintelui
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 546/469/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând
bolile pentru care asiguraþii beneficiazã în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate
fãrã contribuþie personalã, decontate din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei ºi preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 33 din Legea nr. 100/1998 privind asistenþa de sãnãtate publicã, ale art. 3
pct. 19 ºi ale art. 4 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 20 alin. (3) lit. a) din Statutul Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999,
vâzând Referatul de aprobare al Direcþiei generale farmaceutice ºi al Direcþiei generale de asistenþã medicalã,
programe ºi servicii medicale integrate din cadrul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei nr. DB 2.791 din 14 martie 2002,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Poziþia nr. 8 din anexa Ñ Lista cuprinzând
bolile pentru care asiguraþii beneficiazã în tratamentul
ambulatoriu, de medicamente eliberate fãrã contribuþie
personalã, decontate din Fondul de asigurãri sociale de
sãnãtate Ñ la Ordinul nr. 546/469/2001, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 6 septembrie 2001, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”8. Leucemii, limfoame ºi aplazie medularã.Ò

Art. 2. Ñ Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, Casa Naþionalã
de Asigurãri de Sãnãtate prin direcþiile ºi departamentele
implicate, ministerele cu reþea sanitarã proprie, casele de
asigurãri de sãnãtate, furnizorii de servicii medicale ºi farmaceutice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,

Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,

Daniela Bartoº

Eugeniu Þurlea
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