
 
 

Regulamentul nr  19 / 2005 
de modificare a Regulamentului CNVM nr. 2/2002 privind integritatea 

 şi transparenţa pieţei RASDAQ 
 
 
 
Art. I Regulamentul nr. 2/2002 privind integritatea şi transparenţa pieţei RASDAQ, aprobat prin Ordinul 
preşedintelui C.N.V.M. nr. 90 /26.08.2002, se modificã dupã cum urmeazã: 
 
1. Art. 21 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“ (2) În momentul introducerii sau actualizării cotaţiile trebuie să respecte următoarele cerinţe: 
    a) cotaţia de cumpărare să fie mai mică cu cel puţin un pas de cotare decât preţul de referinţă plus  
25 %, astfel încât să fie posibilă şi afişarea de cotaţii de vânzare în intervalul de variaţie zilnică admisă; 
    b) cotaţia de vânzare să fie mai mare cu cel puţin un pas de cotare decât preţul de referinţă minus  
25 %, astfel încât să fie posibilă şi afişarea de cotaţii de cumpărare în intervalul de variaţie zilnică 
admisă; 
    c) să nu producă situaţii de piaţă încrucişată sau închisă (piaţa încrucişată se referă la situaţia în care 
preţul unei cereri depăşeşte preţul unei oferte afişate în mod curent pentru aceeaşi valoare mobiliară; 
piaţa închisă se referă la situaţia în care preţul unei cereri egalează preţul unei oferte afişate în mod 
curent pentru aceeaşi acţiune)”. 
 
2.Art. 24 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“(1) Pentru toate categoriile de listare, în cursul unei zile de tranzacţionare preţul tranzacţiilor trebuie să 
se încadreze în intervalul delimitat de preţul de referinţă +/- 25 %”.  
 
3. După art. 24 alin. (1) se introduc alineatele (2), (3), (4) şi (5) care vor avea următorul cuprins: 
 
“ (2) Prevederile alin. (1) se aplică tuturor societăţilor comerciale care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) au înregistrat cel puţin o tranzacţie pe săptămână în ultimul trimestru; 
b) volumul anual de tranzacţionare, calculat pe ultimele 12 luni anterioare datei de calcul, trebuie să 
reprezinte cel puţin 1% din capitalul social al emitentului.  
 
(3) Lista societăţilor comerciale cărora li se  aplică intervalul de variaţie maximă admisă în 
conformitate cu prevederile alin. (2) se întocmeşte de către Bursa de Valori Bucureşti şi se publică pe 
site-ul acesteia. 
 
(4) Actualizarea listei societăţilor comerciale prevăzute la alin. (3) se face lunar, în ultima zi lucrătoare 
de tranzacţionare. 
 
(5) Prevederile alin.  (1) şi (2) nu se aplică în situaţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. c)”. 
 
4. Art. 25 lit. c) va avea următorul cuprins: 
 



“ c) când pentru respectiva acţiune în piaţă nu sunt afişate cotaţii ferme în intervalul de variaţie maximă 
regulamentar, preţul tranzacţiei trebuie să se încadreze în intervalul delimitat de preţul de referinţă +/- 
25 %” . 
 
5. Art. 26 alin. (2) se modifică şi va avea următorul  cuprins: 

“ (2) Preţul tranzacţiilor speciale trebuie să se încadreze în intervalul delimitat de preţul de referinţă +/- 
25 % ”. 

6. Art. 27 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“(1) Limitarea în raport cu preţul de referinţă a nivelului cotaţiilor introduse sau actualizate în sistem, 
precum şi a preţului tranzacţiilor pentru o acţiune nu se aplică în următoarele situaţii: 
    a) în prima zi de tranzacţionare a acţiunilor unui emitent; 
    b) în prima zi de tranzacţionare după operarea, în condiţiile legii, a unei modificări a valorii 
nominale a unei acţiuni sau după distribuirea de acţiuni cu titlu gratuit; 
    c) în alte cazuri temeinic motivate, cu avizul prealabil al CNVM”. 
 
Art. II Prezentul regulament intrã în vigoare la data publicãrii acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul 
Oficial al României, Partea I şi va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 


