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MINUTA  
aferentă dezbaterii publice privind proiectul de Regulament privind  

statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor 
mobiliare necotate  

 
 

 

Prezenta minută sintetizează discuțiile purtate în data de 19.11.2014 la sediul Autorității de 
Supraveghere Financiară (ASF) pe marginea propunerii de Regulament privind  statutul juridic al 
acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, 
supus consultării publice prin publicarea pe site-ul web al ASF în data de 12.11.2014. 
 
La întâlnire au participat un număr de 40 de persoane, reprezentanți ai emitenților, ai operatorilor 
de piață, ai societăților de servicii de investiții financiare (inclusiv ai asociației profesionale a 
acestora), ai asociațiilor investitorilor, ai depozitarului central, ai societăților de investiții financiare, 
ai caselor de avocatură și al altor persoane interesate. Lista cuprinzând numele participanților la 
dezbatere si entitatea reprezentată este anexată prezentei (pag 7 - 8). 
Din partea ASF, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare (SIIF) au participat dl. Mircea 
Ursache – Vicepreședinte, Dna Cătălina Sava - Șef Departament 2, dna. Oana Ștefănoiu - Șef 
Departament 1, dna. Mirela Ciuvăț - Director Direcția Reglementare, dl. Ciprian Copariu – Director 
Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți și dl. Ovidiu Wlassopol - Consilier. 
 
În deschiderea dezbaterii, dl. Mircea Ursache a adresat mesajul de bun venit participanților și a 
invitat ca aceștia să-și exprime punctul de vedere cât mai la obiect, având în vedere numărul mare 
de persoane prezente. De asemenea, a precizat faptul că în cazul în care, ca urmare a 
centralizării tuturor observațiilor (inclusiv celor scrise parvenite în cadrul consultării publice) se va 
constata că există aspecte care nu pot fi reglementate prin legislație de nivel secundar se va 
analiza care ar putea fi pârghiile prin care Legea nr. 151/2014 ar putea fi completată/modificată. 
 
Punctele de vedere exprimate de participanții la întâlnire au fost următoarele: 
 
Dl. Ionuț Stroe consideră că în cazul în care emitentul decide efectuarea transferului pe un ATS 
este necesar să se dea acționarilor dreptul la retragere. De asemenea, în ceea ce privește prețul 
primit de acționari în cazul delistării, consideră că prețul primit de aceștia ar trebui să fie stabilit cu 
luarea în considerare a prevederilor din ordonanța din 2012, respectiv prețul cel mai mare. De 
asemenea, în cazul deciziei de delistare consideră oportun ca tranzacțiile privind retragerea 
acționarilor/transferul de proprietate să se realizeze prin intermediul pieței.  

Referitor la aceste aspecte, reprezentanții ASF au precizat că Legea nr. 151/2014 prevede expres 
care sunt cazurile în care se dă dreptul la retragere și care este modalitatea de evaluare și 
stabilire a prețului (prin trimitere la art. 134 din Legea nr. 31/1990) motiv pentru care ASF nu poate 
adăuga la lege printr-un regulament. În ceea ce privește efectuarea retragerii prin intermediul 
tranzacțiilor în piață, acest lucru ar induce un cost suplimentar emitentului, reprezentat de 
contravaloarea comisionului de intermediere. 
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Dl. Nicolae Gherguș consideră că în privința Legii nr. 151/2014 există două probleme principale ce 
trebuie neapărat rezolvate și anume: 1) ce se întâmplă cu acționarii care de la apariția legii și până 
la AGA emitentului/desființarea RASDAQ sunt în situația  in care ar trebui să deruleze o ofertă 
publică de preluare obligatorie (cu mențiunea că din punctul său de vedere acestora nu li se vor 
mai aplica prevederile legate de OPP obligatorii) ? 
2) În condițiile în care Legea nr. 151/2014 prevede trei tipuri de decizii ce pot fi luate de către 
acționari (listare piață reglementată, listare ATS și delistare – situație în care este posibilă 
retragerea acționarilor), ce se întâmplă în cazul în care se optează inițial pentru listarea pe un 
ATS, iar după aceea, ținând cont de regulile laxe sau inexistente cu privire la delistarea de pe 
aceste sisteme, se optează în baza unei simple decizii a AGEA, delistarea de pe acest ATS, ATS 
care poate fi atât din UE cât și dintr-un stat terț. Este posibil să se restricționeze/să se elimine în 
vreun fel riscul ocolirii de către emitent a prevederilor legii, în condițiile în care legea este destul de 
vagă în acest sens? Sugestia Asociației Brokerilor ar fi ca prin regulamentul ASF să se instituie 
condiții/penalități cu privire la o eventuală delistare care ar surveni ulterior listării pe un ATS, 
pentru că în acest caz, în opinia domniei sale, intermediarii vor consilia emitenții să aleagă 
varianta delistării ulterioare de pe un ATS. 
Legat de acest aspect, dl. Lucian Isac a precizat că o soluție ar putea fi ca ASF să “oblige” 
operatorii de sistem să-și completeze documentele cu prevederi legate de procedura de delistare. 
În plus, prin regulament s-ar putea impune ca delistarea să se facă doar printr-un ATS din 
România mai ales că programul de privatizare în masa (PPM) prin intermediul cărora au fost 
achiziționate participații la respectivii emitenți poate fi asimilat unei oferte publice, motiv pentru 
care acestor operațiuni ar trebui să li se aplice, în principal din punctul de vedere al protecției 
investitorilor, precum și al reputației intermediarilor şi operatorilor, un tratament similar. 

Referitor la aceste aspecte, reprezentanții ASF au precizat că la nivelul legislației  UE, respectiv 
naționale, nu există condiții legate de funcționarea ATS (similar piețelor reglementate) în ceea ce 
privește regulile aplicabile acționarilor, astfel încât drepturile și obligațiile, respectiv conduita 
acestora/emitentului sunt stabilite prin codul operatorului de sistem, astfel cum este aprobat de 
autoritate și că se va analiza posibilitatea ca, ținând cont de prerogativele/puterile ASF, prin 
legislație secundară să se poată reglementa aceste aspecte (cu mențiunea că existența unor 
condiții mai stricte referitoare la delistarea de un ATS din România nu va elimina 
riscul/posibilitatea adoptării de către emitent a listării pe un ATS din străinătate).  
 
Dl. Leonard Vișan a adus în discuție problema modului în care un emitent va fi obligat să 
plătească contravaloarea acțiunilor conform prețului stabilit de expert (nu există bani, nu au 
bugetat).  

Referitor la aceste aspecte, reprezentanții ASF au precizat că existența în regulament a unui 
termen in care plata trebuie efectuată, conferă posibilitatea sancționării atât de către ASF sau de 
către însăși acționari, care se pot îndrepta împotriva acestuia conform dreptului comun pentru 
recuperarea creanțelor. În cazul în care nu există disponibilități bănești atunci ar trebui ca măsura 
delistării să nu fie adoptată. 
 
Dl. Cristian Duțescu a precizat că în condițiile în care, așa cum este și normal prin regulamentul 
ASF nu se poate adăuga la lege, ar trebui să se stabilească clar care este regimul tranzitoriu până 
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la desființarea pieței RASDAQ cel puțin în ceea ce privește derularea OPP obligatorii, votul 
cumulativ și raportările care sunt aplicabile în prezent emitenților de pe piața RASDAQ. În plus 
referitor la problematica delistărilor de pe sistemele alternative, soluția legislativă a modificării 
codului operatorilor de piață este relativă ținând cont de forța juridică a unui astfel de act versus 
imposibilitatea adăugării la lege. De asemenea, ar trebui avut în vedere, bineînțeles în limita 
mandatului și prerogativelor ASF clarificarea și a aspectelor legate de exemplu de nașterea 
dreptului de retragere în cazul în care nu se depune prospectul de emisiune. 
 
Dl. Dumitru Tudor consideră că, în ceea ce privește problematica societăților care au obligația 
derulării ofertelor de preluare obligatorii, se constată că la acest moment există foarte multe 
societăți ai căror acționari majoritari ar fi trebuit să deruleze aceste operațiuni și nu au făcut-o 
(consideră că aceste societăți sunt favorizate, în mod tacit, prin permisivitate, în condițiile în care 
legea nu dispune expres), motiv pentru care pentru OPP, în contextul aplicării Legii nr. 151/2004, 
ar trebui ca acțiunile acelor acționari majoritari ar trebui blocate astfel încât acestea să poată face 
obiectul unor măsuri de răscumpărare/executare silită de către micii acționari,iar în cazul în care 
oferta nu se produce, dreptul de a solicita evaluarea să revină acționarilor minoritari. 
O altă problemă o reprezintă situația societăților care nu decid listarea pe o piață reglementată 
sau ATS, respectiv a termenelor de îndeplinire a obligațiilor de răscumpărare prevăzute de 
regulament la art. 7 și 8 (respectiv 5 si 15 zile), comparativ cu termenele acordate celor care decid 
listarea (1 an). Ținând cont de faptul că există cazuri când plata acestor sume nu a fost bugetată 
sau nu există resurse financiare, fiind astfel necesară contractarea de credite bancare, dl. Dumitru 
propune instituirea unor termene de 3 - 6 luni.  
Dl. Tudor consideră, de asemenea, că retragerea acționarilor trebuie să se realizeze prin 
intermediul mecanismelor pieței de capital și prin intermediul depozitarului central, motiv pentru 
care proiectul de regulament trebuie completat în acest sens, ținând cont de faptul că prevederile 
actuale în vigoare aplicabile acestor societăți până la delistare impun acest lucru. 
 
Dna. Anca Dumitru a precizat că în cazul ATS-ului administrat de BVB nu se impune retragerea 
prin ofertă publică obligatorie, nu se impune oferta publică obligatorie la atingerea pragului de 33% 
și nici nu se aplică votul cumulativ. Din acest punct de vedere, operatorul nu poate impune sau 
controla aceste aspecte.  
 
Dna. Liliana Luchian a adus in discuție problematica societăților listate pe piața valorilor mobiliare 
necotate, respectiv a consecințelor în care acționarii minoritari ai societății nu doresc listarea pe un 
sistem alternativ (in condițiile in care societatea nu îndeplinește oricum condițiile de admitere pe o 
piață reglementată). 
Referitor la aceste aspecte, reprezentanții ASF au precizat că art. 3 și 4 din Legea nr. 151/2014 nu 
este aplicabilă societăților necotate, motiv pentru care societățile respective trebuie să adopte 
obligatoriu o astfel de decizie. 
 
Dl. Marcel Gheorghe a subliniat ca observație generală faptul că ASF nu va putea acoperi prin 
regulamentul supus consultării publice ceea ce legea nu acoperă.  
Punctual in ceea ce privește art. 6 alin. (2) și (3), consideră că data de identificare a acționarilor 
care se pot retrage trebuie să fie data ulterioară cu 15 zile lucrătoare datei AGEA și nu ulterior cu 
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zile ulterior termenului de 120 de zile prevăzut de lege, aspect care a făcut obiectul unor 
discuții/puncte de vedere diverse în cadrul dezbaterii, pro și contra variantei propuse de către 
ASF. 
De asemenea, dl. Gheorghe a considerat că prevederile art. 11 sunt contrare legii pentru că nu se 
specifică ce se întâmplă în cazul în care s-au primit cereri de retragere din societate, se mai 
tranzacționează sau nu. 
Referitor la aceste aspecte, reprezentanții ASF au precizat că în ceea ce privește respectivele 
prevederi, termenul de 120 de zile este un beneficiu dat de lege, urmând a se va analiza 
posibilitatea reconfigurării acestora, inclusiv a prevederilor art. 11 pentru a se înțelege mai clar că 
este vorba de acele societăți care, deși n-au convocat AGEA, n-au întrunit cvorum, etc,  iar 
acționarii erau îndreptățiți să solicite retragerea, totuși ei nu au făcut acest lucru (chiar dacă 
această surprinde o situație ipotetică) și că la expirarea celor 12 luni acțiunile nu se mai 
tranzacționează deloc. 
 
Dna Cristina Ionescu consideră că ar trebui stabilită o procedură de retragere a acționarilor și 
clarificată prin regulament care este procedura de blocare a acelor acțiuni pentru care deținătorii 
au depus cereri de retragere conform art. 97 și 134 din Legea nr. 31/1990, astfel încât acestea să 
nu mai poate fi tranzacționate ulterior depunerii cererii de retragere de către acționar. 
Referitor la aceste aspecte, reprezentanții ASF au precizat că se va avea în vedere analizarea 
problematicii respective. 
 
Dl. Mihail Nicolaevici consideră necesară eliminarea din acest regulament a prevederilor art. 5 și 
12 care tratează problematica OPC-urilor, în condițiile în care legea tratează exclusiv problematica 
acțiunilor tranzacționate pe piața RASDAQ. Dl. Nicolaevici a informat cu această ocazie că 
miercuri 12.11.2014, instanța a decis anularea Avizului CNVM din 2006 de funcționare a Fondului 
Oamenilor de Afaceri (fond închis de investiții specializat in investiții în acțiuni), urmând ca în 
viitorul apropiat să se emită o hotărâre și în privința anulării Instrucțiunii CNVM nr. 2/2006). 
Referitor la aceste aspecte, reprezentanții ASF au precizat că se va avea în vedere analizarea 
problematicii respective. 
 
Dl. Lucian Isac consideră oportună clarificarea următoarelor aspecte: 

- cu referire la art. 4 (1) este necesar să se stabilească ce se întâmplă în cazul în care un 
emitent decide să se listeze pe un ATS, dar nu îndeplinește condițiile, iar ca urmare a 
acestui fapt acționarii decid să se retragă dar nu pot primi contravaloarea acțiunilor pentru 
că societatea nu are bani; 

- cu referire la art. 7, trebuie stabilit termenul maxim în care expertul evaluator desemnat de 
ORC trebuie să prezinte raportul pe baza căruia se stabilește prețul; 

- cu referire la art. 8, s-a solicitat indicarea termenului până la care acționarii pot solicita 
retragerea; 

- cu referire la art. 10, s-a precizat că nu indică care este dovada achitării. 

Referitor la aceste aspecte, reprezentanții ASF au precizat că în ceea ce privește prevederile art. 
7 se va avea în vedere analizarea posibilității stabilirii unui termen, iar în ceea ce privește 
prevederile art. 4 si 10 se va analiza posibilitatea analizării (în timp ce pentru art. 8, termenul este 
cel prevăzut în lege - 90 de zile). 



 
 

5/8 
 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
SECTORUL INSTRUMENTELOR ŞI INVESTIŢIILOR FINANCIARE 

 

 
Dl. Dragoș Bosînceanu apreciază necesară completarea art. 9 si 10 in sensul includerii unor 
prevederi care să asigure încheierea cu succes a retragerii acționarilor, în sensul eliberării unei 
dovezi de către Depozitarul Central privind efectuarea transferului  dreptului de proprietate între 
data depunerii cererii de retragere și înregistrarea acestuia in registrul acționarilor societății, 
respectiv și data delistării. 
Referitor la aceste aspecte, reprezentanții ASF au precizat că vor analiza posibilitatea de a adresa 
modificările solicitate. 
 
Dl. Gunay Duagi a dorit să știe ce se va întâmpla în situația în care societatea nu dispune de 
resursele financiare necesare onorării cererilor de retragere ale acționarilor? De asemenea, a 
solicitat punctul de vedere al ASF cu privire la situația în care AGEA a probă listarea pe ATS dar 
nu reușește acest lucru în termenul maxim legal de 90 de zile, considerând că această situație ar 
trebui clarificată la nivelul art. 10 din proiectul de regulament. În plus, dl. Duagi a adus în atenție 
necesitatea clarificării situațiilor în care procedura de squeeze-out/OPP este începută anterior 
intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, respectiv ulterior momentului respectiv, în paralel cu 
procedura derulată în temeiul prezentei legi. 

Referitor la aceste aspecte, reprezentanții ASF au precizat că vor analiza posibilitatea de a adresa 
modificările solicitate. 
 
Dl. Dumitru Beze a precizat că legea reține unele dintre propunerile transmise ASF de către AIPC 
în anul 2013, dar nu reprezintă varianta pe care piața și-ar fi dorit-o. Consideră că există două 
probleme majore: 

- drepturile de retragere al acționarilor în cazul trecerii emitenților de pe piața RASDAQ pe 
ATS,  

- posibilitatea acționarilor majoritari de a se retrage din societate după ce au devalizat-o, 
lăsând acționarii minoritari, în general cei care au devenit acționari prin PPM. 

Aceste probleme, alături de toate celelalte aduse în discuție de antevorbitori inclusiv posibilitatea 
limitată a ASF de a îndrepta neajunsurile legii, fac necesară din punctul de vedere al dlui. Beze 
inițierea de către ASF a unei corespondențe cu MFP în vederea promovării de către ministerul de 
resort a unui proiect de lege care să modifice și să clarifice Legea nr. 151/2014, în acest fel fiind 
eliminat și riscul unor procese în instanță împotriva unor reglementări ASF pe considerentul 
adăugării nepermise la lege. 
Referitor la propunerea dlui. Beze, reprezentanții ASF au precizat că se va avea în vedere 
iniţierea demersurilor propuse sub condiția transmiterii de către AIPC a unor propuneri concrete în 
acest sens. 
 
Dl. Ionel Uleia apreciază necesară completarea proiectului de regulament pentru a surprinde care 
este prețul pe care acționarul îl va menționa în cererea de retragere. De asemenea, consideră 
necesară introducerea unei prevederi care să permită anularea/retragerea unei astfel de cereri în 
termen de 10 zile de la publicarea raportului evaluatorului desemnat de ORC, în cazul în care 
prețul nu este considerat mulțumitor de către acționar. 
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În încheierea dezbaterii dl. Vicepreședinte Mircea Ursache a mulțumit participanților, reamintind 
totodată că eventualele observații și propuneri suplimentare pot fi transmise în scris ASF-SIIF 
până vineri, 22 noiembrie 2014. 

 
 
 
Întocmit de ASF-SIIF în data de 20.11.2014 
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ANEXA  

Lista participanților  
la dezbaterea publice privind proiectul de Regulament privind  

statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate -19.11.2014 
 

Nr. crt. Participant dezbatere publică Entitatea reprezentată 

1-2 Ionel Uleia - Preşedinte/Director General  
Ionut Coman - Consilier Juridic/CCI 

SSIF PRIME TRANSACTION SA 

3 Lucian Isac -  Director General ESTINVEST 

4 Alina Constantinescu - Avocat 
 

"Alina Constantinescu - Cabinet 
de Avocat" 

5 Neacsu Neli  - Preşedinte CA  SAI SAFI INVEST SA (Fondul 
Oamenilor de Afaceri (FOA)) 

6 Cătălin Nae-Serban - reprezentant CCI în cadrul sucursalei Bucuresti SSIF 
Broker SA 

SSIF Broker SA 

7 Stroe - Mihalcea   Ionut - Agent AGENT SSIF MUNTENIA GLOBAL 
INVEST S.A. 

8-9 Gunay Duagi - Principal Associate KPMG Legal 
Radu Odangiu - Junior Consultant KPMG Legal 

NTMO Attorneys at Law sparl 
In association with KPMG Legal 
 

10 Marcu Daniel  Student masterand la ASE 

11-12 Carmen Tovarnac- Director General 
Amnon Zakai- Administrator 

SC GRIUL SA 

13 Dragos Ionut BOSINCEANU – Reprezentant Compartiment Control Intern - 
Depozitarul Central 

Depozitarul Central 

14-15 Liliana LUCHIAN - Director Resurse Umane Acționariat – RAFO SA 
Bogdan UTOIU – Sef Departament Juridic - RAFO SA 

RAFO SA 

16 Sorina Balabaneanu 
Head of Legal AGRANA ROMANIA SA 

AGRANA ROMANIA SA 
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17-18 Grozaiu Mihaela – jurist, 
IONESCU Cristina - Director General 

Asociația Brokerilor 

19 Deaconu Raluca SCA Radu Taracila Padurari 
Retevoiescu 

20 Mihes Dumitru   Acționar 

21-22 Anca Dumitru - Director general adjunct BVB 
Bogdan Mugescu 

BVB 

23 Leonard Vișan  
Director General Adjunct 

Eastern Securities 

24-25 Dan Voiculescu - director   
Ion Vigaru- șef gestiune portofoliu  

SIF Oltenia 

26 Lucian Fulea - Conducător SSIF Vienna Investment Trust SSIF Vienna Investment Trust 

27-28 Galatanu Ovidiu Dan - Președinte CA 
Lupașcu Gabriel – Vicepreședinte CA 

SIBEX 

29-30 Viorel Panait – Director General, Președinte CA 
Lucian Dănilescu – Avocat colaborator 

COMVEX 

31 Andrei Dorinel Valeriu SSIF Broker 

32 Tudor Dumitru – Preşedinte CA SC VIDRARU SA 

33-34 Dumitru Beze – Preşedinte 
Marcel Gheorghe - Avocat 

AIPC 

35 Cătălin Niculiţă Fondul Proprietatea 

36 Nicolae Gherguş – Director general SSIF Confident Invest 

37 Cristian Agalopol – Președinte Depozitarul Central 

38 Dumitrescu Radu- Acționar Persoană fizică 

39 Cristian Mircea Duțescu- Avocat SCA Duțescu 

40 Mihai NICOLAEVICI - Președinte ANPI 

 


