REPUBLICA MOLDOVA
COMISIA NAȚIONALĂ a PIEȚEI FINANCIARE

Proiect

HOTĂRÂRE
______________ 2022

Nr.___

Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la raportările
persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital,
aprobate prin Hotărârea CNPF nr. 38/5/2015
În temeiul art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 8 lit. b) şi lit. i), art. 20 alin. (1) din Legea
nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, art. 1, art. 5 și art. 140
alin. (15) lit. c) din Legea nr. 171/2012 privind piaţa de capital, pct. 8 sbp. 37) din
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea CNPF (Hotărârea CNPF nr.
49/16/2018),
Comisia Naţională a Pieţei Financiare HOTĂRĂŞTE:
1. Instrucțiunea cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de
capital, aprobată prin Hotărârea CNPF nr.38/5/2015, cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1) punctul 20 se abrogă;
2) la punctul 22, textul „ , precum și se aplică ștampila umedă a entității raportoare.
Nu se admite semnarea rapoartelor prin metoda facsimil” se exclude;
3) la punctul 24:
- partea introductivă va avea următorul cuprins:
„24. Rapoartele se întocmesc în limba de stat şi se prezintă la Comisia Naţională în
formă electronică cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate, dublată de
formatul (.xlsx, .doc), în termenele următoare:”;
- la subpunctul 1) litera b), textul „10 aprilie” se substituie cu textul „31 mai”;
- subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
„4) rapoartele zilnice – în fiecare zi pentru ziua dată pînă la ora 17:00.”;
4) punctul 26 va avea următorul cuprins:
„26. În cazul apariției unui impediment care justifică neexecutarea obligației de
raportare, entitatea raportoare va informa imediat CNPF despre aceasta prin orice
mijloc de comunicare, cu prezentarea rapoartelor pe suport de hârtie în termenii
prevăzuți la pct.24 și, ulterior, după înlăturarea impedimentului, va prezenta
raportările respective electronic potrivit normelor sus citate.”;
5) la punctul 27, textul „sau data expedierii, indicată pe ştampila întreprinderii
poştale” se exclude;
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6) la Modelul rapoartelor conform formularelor din anexa nr.1 la Instrucțiunea cu
privire la raportările persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital, textul „ ,
ștampila” și cuvintele „Locul ștampilei” se exclud.
2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Cornelia COZLOVSCHI,
PREȘEDINTE

