
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
 
 
 
 

ANUNŢ 
PRIVIND ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE REFERITOARE LA PROIECTUL DE 

REGULAMENT PRIVIND STATUTUL JURIDIC AL ACŢIUNILOR CARE SE 
TRANZACŢIONEAZĂ PE PIAŢA RASDAQ SAU PE PIAŢA VALORILOR MOBILIARE 

NECOTATE 
 

Data afişării: 14.11.2014 

 

1. În data de 19 noiembrie 2014, ora 15,00 se organizează la sediul A.S.F., din Splaiul 

Independenţei nr. 15, sector 5, Bucureşti, sala de Şedinţe 4/P-01, parter, intrarea A, 

dezbaterea publică pe marginea Proiectului de Regulament privind statutul juridic al acţiunilor 

care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate (denumit 

în continuare Proiectul de Regulament). 

 

2. Dezbaterea publică indicată la punctul 1 survine ca urmare a derulării în perioada  

12.11.2014 – 22.11.2014 a consultării publice iniţiate de către A.S.F. cu privire la Proiectul de 

Regulament mai sus amintit. 

 

3. Toate persoanele interesate să participe la respectiva dezbatere publică vor transmite până la 

data de 18.11.2014, ora 11:00, la adresa de email reglementari@cnvmr.ro, datele lor de contact 

(nume, prenume, CNP, funcţia/calitatea deţinută în cadrul entităţii), cu care se vor înregistra la 

sediul A.S.F. din Splaiul Independenţei, nr. 15, sector 5, Intrarea B, pentru a putea participa la 

dezbaterea publică. 

 

4. Timpul alocat luării cuvântului va fi de maximum 5 minute/participant, ordinea de exprimare a 

observaţiilor şi punctelor de vedere fiind cea consemnată cu ocazia transmiterii la adresa de e-

mail reglementari@cnvmr.ro a intenţiei de participare. 
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5. Modalitatea de colectare de către ASF a recomandărilor se va realiza prin intermediul 

înregistrării discuţiilor şi opiniilor exprimate în cadrul dezbaterii publice. 

 

6. Modalitatea privind desfăşurarea dezbaterii publice va fi prezentată participanţilor la 

începutul dezbaterii. 

 

7. A.S.F. îşi rezervă dreptul de a nu permite accesul persoanelor care nu au comunicat instituţiei 

intenţia de participare la sesiunea de dezbatere publică până la data 18.11.2014, ora 11:00. De 

asemenea, accesul în sala de dezbatere publică se va realiza în limita locurilor disponibile. 

 

8. Propunerile şi observaţiile discutate în cadrul dezbaterii publice vor fi incluse în minuta ce 

va fi întocmită în urma acestei dezbateri şi vor fi analizate în vederea stabilirii oportunităţii 

preluării lor în Proiectul de Regulament. 

 

9. Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au 

exprimat recomandările cu referire concretă doar la Proiectul de Regulament în discuţie. 

 

10. Ulterior încheierii dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul 

A.S.F., a următoarelor documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate 

şi versiunea finală a Proiectului de Regulament. 

 

 

 

 

 

 

 

 


