
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBLIARE 
 

 
DECIZIA NR.     408     /      02.05. 2012 

 
 

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 şi art. 9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin 
O.U.G. nr.25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat 
prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007, nr. 
2/14.01.2010 şi nr. 18/27.09.2011, 
Având în vedere prevederile art. 226 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările ulterioare şi art. 108 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind 
emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
Având în vedere prevederile art. 41 și art. 64 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 
privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu modificările și 
completările ulterioare, 
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) și art. 15  din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2002 
privind transparenţa şi integritatea Bursei Electronice RASDAQ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
Având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 11/21.04.2010 referitoare la dispozițiile 
aplicabile societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAQ, 
Luând în considerare faptul că, urmare a fuziunii S.C. Bursa de Valori București S.A. cu S.C. 
Bursa Electronică RASDAQ S.A., piaţa RASDAQ este administrată de S.C. B.V.B. S.A., 
În baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din 
data de 02.05.2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului 
act individual: 
 
 

DECIZIE 
 
 

Art.1 În cazul în care operatorul de piaţă/operatorul de sistem constată, în activitatea de 
publicare pe pagina proprie de internet a rapoartelor curente furnizate de societățile 
comerciale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piaţa de capital, existența unor informații 
contradictorii în legătură cu persoanele care semnează și/sau transmit aceste rapoarte, 
operatorul de piaţă/operatorul de sistem poate solicita, iar emitentul are obligația să pună la 
dispoziția acestuia, în cel mai scurt timp posibil și cu o dată cât mai recentă față de data 
solicitării, un certificat constatator emis de ORC privind constatarea deținerii calității de 
persoană împuternicită/reprezentantul legal al societății respective. 
 
 
Art. 2 În situaţia incidenţei prevederilor art. 1 din prezenta decizie, operatorul de 
piaţă/operatorul de sistem va publica pe pagina proprie de internet doar acele rapoarte curente 
întocmite şi transmise în numele unui emitent de către persoanele înregistrate la ORC ca 
având calitatea de persoană împuternicită/reprezentantul legal al societății. 
 

Art. 3 Operatorul de piaţă/operatorul de sistem va aduce la cunoștința publicului informațiile 
puse la dispoziție de către societățile comerciale prevăzute la art. 1, în legătură cu hotărârile 



judecătorești sau alte acte de executare silită care privesc organizarea, conducerea și 
funcționarea societăţii. 

 

Art. 4 Prevederile prezentei Decizii se vor aplica în mod corespunzător şi pieței RASDAQ. 
 
 
Art. 5 Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al 
C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro. 
 
 
 
 
 

p. PREŞEDINTE, 
 

 
                          Alexe GAVRILĂ 
(în baza Deciziei de delegare prerogative nr. 341/09.04.2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


