
NOTĂ DE PREZENTARE 

a proiectului de Normă pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele și controalele 
într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele 

de investiții și autoritățile competente  

 

 

În temeiul dispozițiilor art.16 din Regulamentul UE NR. 1095/2010 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 24 noiembrie 2010 de 
instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 
Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, ESMA emite ghiduri și recomandări adresate 
autorităților competente sau participanților la piețele financiare. Autoritățile 
competente și participanții la piețele financiare depun toate eforturile necesare pentru 
a respecta aceste ghiduri și recomandări. 

În data de 24.02.2012 ESMA a emis Orientările privind sistemele și controalele într-
un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de 
investiții și autoritățile competente ale căror prevederi au fost preluate de C.N.V.M. 
prin Dispunerea de măsuri nr. 2/2013.  

La nivelul A.S.F. este în derulare Planul de implementare a măsurilor privind 
dispunerile de măsuri emise de C.N.V.M. prin care se urmărește uniformizarea 
legislației secundare pe piața de capital prin preluarea/abrogarea prevederilor în 
vigoare în materie. Urmând scopul acestui plan, prezentul proiect preia dispozițiile 
Dispunerii de măsuri nr.2/2013 în cuprinsul proiectului de Normă pentru aplicarea 
Orientărilor privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat 
pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente, 
cu alinierea necesară a reglementărilor cuprinse în această dispunere de măsuri la 
prevederile legislației pieței de capital în vigoare la data prezentului proiect, precum 
și cu alte precizări necesare conform cadrului legal în materie în vigoare.  

De asemenea, prin prezentul proiect de normă sunt abrogate și alte dispuneri de 
măsuri a căror rămânere în vigoare nu mai este justificată întrucât prevederile 
acestora nu mai corespund realităților pieței de capital, acestea fiind enumerate în 
cuprinsul art. 5 din prezentul proiect de normă.  

 


