
 

 

  

 

 

        

 

REFERAT DE APROBARE  

privind Proiectul de Regulament de modificare și completare a Regulamentului nr. 

27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 

Proiectul de modificare a Regulamentului CNVM nr. 27/2010 privind supravegherea 

electronică prin raportări, cu modificările și completările ulterioare este realizat în contextul 

necesității actualizării acestui regulament, cu luarea în considerare a modificărilor legislative 

survenite în ultima perioadă, precum și în contextul necesității implementării, pentru rapoartele 

anuale ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață 

reglementată, a formatului de raportare ESEF.  

Astfel, au fost avute în vedere actualizări ale Regulamentului, în contextul adoptării noilor legi 

care reglementează piața de capital, cum ar fi  Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Legea 

nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, Legea nr. 243/2019 privind 

reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele 

de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 

Totodată, s-a avut în vedere faptul că, în baza articolului 4 alineatul (7) din Directiva 

2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind 

armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții 

ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de 

modificare a Directivei 2001/34/CE, ESMA a elaborat și a transmis către Comisia Europeană 

proiectul de standarde tehnice de reglementare (RTS), care au fost aprobate de către Comisia 

Europeană, devenind Regulamentul delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 

de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce 

privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare 

electronic unic . 

La nivelul cadrului legal național, prevederi relevante în ceea ce privește obligațiile de raportare 

în format ESEF, în concordanță cu actele normative europene menționate, se regăsesc în prezent 

la nivelul art. 153 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și al art. 116 alin. (1) din   



 

 

  

 

 

 

 

Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Astfel, în considerarea actelor normative europene în vigoare, emitenții ale căror valori 

mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată întocmesc rapoartele financiare 

anuale aferente exercițiului financiar 2020, începând cu anul 2021, utilizând formatul electronic 

unic de raportare - European Single Electronic Format (ESEF).  

De asemenea, la realizarea proiectului de Regulament s-a avut în vedere și situația rapoartelor 

ce se transmit prin intermediul sistemelor de raportare electronică reglementate de acesta (SIR, 

SSER sau ReSE). 

 

 

 

 


