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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

1 Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte reguli şi 
proceduri cu privire la statutul juridic al acţiunilor 
care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau 
pe piaţa valorilor mobiliare necotate, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 
privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor 
care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau 
pe piaţa valorilor mobiliare necotate, denumită în 
continuare Legea nr. 151/2014. 
 

  
 

2 Art. 2. - Termenii, abrevierile şi expresiile 
utilizate în prezentul regulament au semnificaţia 
prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piața de 
capital, cu modificările și completările ulterioare, 
denumită în continuare Legea nr.297/2004. 
 

 

3  
Art. 3. - (1) În situația în care adunarea generală 
extraordinară a acționarilor aprobă inițierea 
demersurilor pentru admiterea la tranzacționare 
pe o piață reglementată, societatea ale cărei 
acțiuni sunt tranzacționate pe piața RASDAQ 
sau pe piața valorilor mobiliare necotate depune 
la Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
denumită în continuare A.S.F., cererea de 
aprobare a prospectului de admitere la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în 
termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 
151/2014 și cu respectarea prevederilor art. 89 
alin. (6) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 
privind emitenții și operațiunile cu valori 
mobiliare, cu modificările și completările 
ulterioare, denumit în continuare Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 1/2006. 
(2) Prospectul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte 
în conformitate cu prevederile Regulamentului 
(CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 
de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului în ceea 
ce priveşte informaţiile conţinute în prospectele, 

SIBEX 

Reglementarea situaţiei în 
care A.S.F. nu admite 
tranzacţionarea acţiunilor pe 
piaţa reglementată 

În această situaţie 
considerăm că trebuie 
reglementat dacă există 
posibilitatea ca A.G.A. să 
decidă ulterior admiterea 
acţiunilor în cadrul 
sistemului alternativ de 
tranzacţionare sau dacă 
acestea pot fi transferate 
automat în cadrul sistemului 
alternativ de tranzacţionare.  

 
SC GRÎUL SA 
Tema 1 
Raport - art 2 alin 2 LEGEA 
151/2014 – conf art. 117 2 
L.G.31/1991 
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Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

structura prospectelor, includerea de informaţii 
prin trimiteri, publicarea prospectelor şi difuzarea 
comunicatelor cu caracter publicitar, cu 
modificările şi completările ulterioare, denumit în 
continuare Regulamentul (CE) nr. 809/2004. În 
cadrul prospectului pot fi incorporate informații 
prin trimitere la unul sau mai multe documente 
publicate anterior sau simultan și aprobate de 
C.N.V.M./A.S.F. sau depuse la C.N.V.M./A.S.F., 
în conformitate cu prevederile art. 186 și ale art. 
211 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, precum și 
cu prevederile art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 
809/2004. 
(3) Odată cu transmiterea către A.S.F. a cererii 
de aprobare a prospectului, emitentul depune la 
operatorul de piaţă o cerere de admitere la 
tranzacţionare, în conformitate cu art. 94 alin. (1) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. 
(4) În vederea analizării cererii de aprobare a 
prospectului de către A.S.F., persoana care 
solicită admiterea la tranzacţionare transmite 
A.S.F. decizia operatorului de piață privind 
acordul de principiu referitor la admiterea la 
tranzacţionare a valorilor mobiliare pe piața 
reglementată aflată în administrarea 
respectivului operator de piață, în conformitate 
cu art. 89 alin. (61) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr. 1/2006 sau, după caz, transmite A.S.F. 
decizia motivată a operatorului de piață privind 
neacordarea acordului de principiu. 
(5) Prin  decizia de aprobare sau de respingere 
a prospectului, A.S.F. se pronunță cu privire la 
admiterea sau respingerea cererii de admitere la 
tranzacționare, cu luarea în considerare a 
acordului de principiu sau a deciziei operatorului 
de piață privind respingerea acordului de 
principiu. A.S.F. poate aproba admiterea la 
tranzacționare a acțiunilor în conformitate cu art. 
214, respectiv a art. 217 alin. (3) din Legea nr. 
297/2004. 

Intrebare 1.Ce informatii 
trebuie sa cuprinda acest 
raport ? 
Intrebarea 2. Care sunt pietele 
reglementate si care sunt 
sistemele alternative de 
tranzactionare? 
 
 
Intrebarea 3. E un raport 
curent? Se transmite la BVB/ 
ASF? 
 
Tema 4 
120 zile de la intrarea in 
vigoare a legii.Termen de 
convocare sau de 
desfasurare? 
Intrebarea 1:  Avand in vedere 
ca Lg.151/2014 a fost 
publicata in MO in data de 
24.10.2014 si intra in vigoare 
in 3 zile de la publicare, adica 
27.10.2014, termenul de 120 
de zile este cel necesar  
obligatiei de convocare a 
AGEA sau in aceasta perioada  
trebuie sa se incadreze si 
convocarea AGEA ( “sa se tina 
AGEA”) ? 
 
Tema 6 
Prospect 
Intrebarea 1.Este necesar si 
in cadrul admiterii la ATS sau 
numai in cazul admiterii la 
BVB.? Pentru ca din 
compararea dispozitiilor 
codurilor BVB aplicabile Piatet 
reglementate si ATS operate 
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Observaţii primite privind 
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RASDAQ sau pe  piața 
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necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

 de BVB se observa ca cerinta 
unui prospect aprobat de ASF 
se regaseste numai in cazul 
admiterii la tranzactionare  pe 
o piata reglementata . 
Intrebarea 2 Ce informatii 
contine acest prospect si cui si 
cum se adreseaza ? 
 
Tema 5 
Art 2 alin 3 legea 151/2014 
Intrebarea 1.Cum se publica 
hotararea AGA pe pagina web 
a ASF? Cui revine obligatia 
publicarii? 
 
IPROEB SA BISTRIȚA 
 
2. Privitor la art.2 alin{2) litb) 
din Legea 15112014, prin care 
se impune consiliului de 
administratie, spre o informare 
corecta a actionarilor 
prezentarea unui raport care 
sa includa si: "b) prezentarea 
pietelor reglementate si a 
sistemelor alternative de 
tranzacționare pe care pot fi 
tranzacționate actiunile 
societatii". 
Cum poate fi facuta o astfel de 
prezentare, care sa cuprinda 
pe toti operatorii de sistem, 
avand in vedere faptul ca o 
societate nu dispune de o 
astfel de baza de date? 
 
SSIF TRADEVILLE  
 
Referitor la societățile care 
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Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
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în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

optează pentru transferul pe 
piața reglementată sau ATS și 
care decid să facă o nouă 
emisiune de acțiuni în vederea 
atragerii de finanțare, vă 
rugăm să ne transmiteți dacă 
rămâne aplicabil art. 6(2) din 
Legea nr. 151/2014. 
 
În cazul în care o societate 
decide în prima etapă 
transferul către ATS sau piață 
reglementată și, ulterior, în 
urma unei noi AGEA,  decide 
retragerea de la 
tranzacționare, acționarii își 
mai pot exercita dreptul de 
retragere din societate? 
 
 
Luând în considerare faptul că 
societățile de pe Rasdaq nu 
erau obligate să întocmească 
situațiile financiare în 
conformitate cu IFRS, cele 
care vor adopta statutul de 
piață reglementată vor fi 
nevoite să retrateze situațiile 
anterioare ori vor fi obligate să 
aplice IFRS de la data listării. 
 
SIBEX 

Art. 3 

 (4) În vederea analizării cererii 
de aprobare a prospectului de 
către A.S.F., persoana care 
solicită admiterea la 
tranzacţionare transmite A.S.F. 
decizia operatorului de piață 
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Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
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RASDAQ sau pe  piața 
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necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

privind acordul de principiu 
referitor la admiterea la 
tranzacţionare a valorilor 
mobiliare pe piața 
reglementată aflată în 
administrarea respectivului 
operator de piață, în 
conformitate cu art. 89 alin. 
(61) din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 1/2006 sau, după 
caz, transmite A.S.F. decizia 
motivată a operatorului de 
piață privind neacordarea 
acordului de principiu. 
(5) Prin decizia de aprobare 
sau de respingere a 
prospectului, A.S.F. se 
pronunță cu privire la 
admiterea sau respingerea 
cererii de admitere la 
tranzacționare, cu luarea în 
considerare a acordului de 
principiu sau a deciziei 
operatorului de piață privind 
respingerea acordului de 
principiu. A.S.F. poate aproba 
admiterea la tranzacționare a 
acțiunilor în conformitate cu 
art. 214, respectiv a art. 217 
alin. (3) din Legea nr. 
297/2004.” 
Observaţie: 

- În cazul în care operatorul 
de piaţă nu îşi dă acordul 
de principiu pentru listarea 
societăţii pe piaţa 
reglementată la vedere, 
considerăm că nu se mai 
justifică transmiterea către 
A.S.F. a cererii de 
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privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

aprobare a prospectului şi 
a deciziei motivate a 
operatorului de piaţă 
privind neacordarea 
acordului de principiu. În 
situaţia în care operatorul 
de piaţă nu îşi dă acordul 
de principiu privind 
admiterea la tranzacţionare 
a unei societăţi, 
considerăm că întocmirea 
unui prospect nu mai este 
justificată. 

- În această situaţie 
considerăm că societatea 
ar trebui să transmită către 
ASF numai decizia 
motivată a operatorului de 
piaţă privind neacordarea 
acordului de principiu.  

Observaţii suplimentare: 
 

Ce se întâmplă cu societăţile 
care nu primesc acordul de 
principiu de la operatorul de 
piaţă, respectiv operatorul de 
sistem? (având în vedere că s-
au întreprins demersuri în 
acest sens) Aceasta este una 
dintre situaţiile în care ASF 
respinge cererea de admitere 
la tranzacţionare? 

Schoenherr si 
Asociatii SCA 

În legătură cu referirea la 
cererea de admitere la 
tranzacționare menționăm 
faptul că terminologia nu este 
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Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

unitară cu modificările recente 
aduse Regulamentului CNVM 
nr. 1/2006, care redenumesc 
acest document ca fiind o 
“cerere provizorie de admitere 
la tranzacționare” 

4 Art. 4. - (1) În situația în care adunarea generală 
extraordinară a acționarilor aprobă inițierea 
demersurilor pentru tranzacţionarea acţiunilor 
societăţii în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacţionare, societatea ale cărei acțiuni sunt 
tranzacționate pe piața RASDAQ sau pe piața 
valorilor mobiliare necotate depune la A.S.F., în 
termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 
151/2014, cererea de tranzacţionare în cadrul 
unui sistem alternativ însoţită de acordul de 
principiu al operatorului de sistem cu privire la 
tranzacţionarea acţiunilor în cadrul sistemului 
alternativ pe care îl administrează sau, după 
caz, de decizia sa motivată privind neacordarea 
acordului de principiu, cu privire la 
tranzacţionarea acţiunilor în cadrul sistemului 
alternativ. 
 (2) Decizia A.S.F. de admitere la 
tranzacționare sau de respingere a cererii de 
admitere la tranzacționare în cadrul unui sistem 
alternativ de tranzacționare se face în baza 
transmiterii de către societate a dovezii remiterii 
către operatorul de sistem a documentelor 
solicitate prin reglementările sistemului alternativ 
de tranzacționare. 
 

SC GRÎUL SA 
Tema 7 
Intrebarea 1. Daca AGEA 
hotaraste admiterea la ATS 
dar ATS nu aproba aceasta 
solicitare ce variante are 
ulterior aceasta societate? 
 
Intrebarea 2. Ce soarta are in 
acest sens societatea dupa 
expirarea termenului de 12 
luni? 
 
 
Tema 8  
Procedura 
Intrebarea 1. Lg 151/2014 
reglementeaza daca actionarii 
se conformeaza si adopta 
hotarari de transfer la 
BVB/ATS. Ce se intampla 
daca nu se adopta asemenea 
hotarari ? 
 
ASOCIAȚIA BROKERILOR 
 
Atat Legea nr. 151/2014, cat si 
Proiectul de regulament 
permit actionarilor majoritari 
de rea-credinta sa eludeze 
spiritul Legii nr. 151/2014. In 
situatia in care Adunarea 
Generala a Actionarilor 
societatii decide listarea 
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tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 
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Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

acesteia pe un ATS (de ex. 
ATS-urile autorizate in 
Romania nu au in 
regulamentul de functionare 
conditii obligatorii de acordare 
a dreptului actionarilor de a se 
retrage, similare cu cele 
impuse in proiectul de 
regulament - respectiv in 
conditiile art. 134 din Legea nr. 
31/1990), este posibil ca o 
societate sa se listeze pe acel 
ATS si ulterior sa se delisteze, 
evitand astfel acordarea 
dreptului actionarilor de a se 
retrage si plata actiunilor 
acestora. Astfel, propunem 
completarea Art. 4 din Lege in 
sensul de a acorda actionarilor 
posilibitatea de a se retrage 
din societate in conditiile art. 
134 din legea nr. 31/1990 si in 
cazul in care societatea listata 
se va delista intr-un anumit 
termen de la listarea in 
conformitate cu prevederile 
Legii nr. 151/2014. 
 
ESTINVEST SA 
 
1.Emitentii care aleg sa se 
transfere pe un ATS trebuie 
sa respecte aceleasi reguli 
privitoare la ofertele publice 
pentru depasirea pragurilor 
de detinere (33%, 50%) care 
le sunt aplicabile in acest 
moment pe piata Rasdaq, iar 
schimbarea statutului din 
societate detinuta public in 
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tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 
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Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

societate de tip “inchis” sa 
fie posibil doar daca se 
desfasoara in conformitate 
cu prevederi similare 
Dispunerii de Masuri 
nr.8/2006. 
Argument: in cazul in care un 
emitent doreste sa se 
tranzactioneze incepand de 
acum pe un ATS, investitorii 
au cunostinta despre regulile 
care se aplica pe ATS-ul 
respectiv, iar decizia de a 
investi sau nu, este luata in 
cunostinta de cauza. Pentru 
actionarii existenti la un 
emitent listat pe Rasdaq, 
decizia de a investi avea la 
baza alte reguli, iar daca 
regulile se schimba trebuie sa 
aiba posibilitatea de a se 
retrage din societate la o 
valoare corecta. 
Un alt argument foarte 
important rezida insasi din 
spiritual Legii 151/2014 (art 3 
alin 1) prin care se ofera 
dreptul actionarilor de a se 
retrage din societate daca 
aceasta nu alege sa se 
tranzactioneze pe o piata 
reglementata sau pe un ATS. 
Cu alte cuvinte, asa cum daca 
emitentul alege delistarea fara 
a trece pe ATS este obligat sa 
despagubeasca actionarii care 
nu sunt de acord cu hotararea 
AGEA, tot asa trebuie sa fie si 
daca hotararea de delistare 
survine ulterior tranzactionarii 
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tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 
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consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

pe ATS. In caz contrar, pot 
apare situatii in care in AGEA 
initiata conform Legii 
151/2014, emitentul va decide 
listarea pe ATS, dupa care la 
un interval de timp oarecare se 
hotaraste printr-o alta  AGEA  
retragerea de la 
tranzactionare, situatie in care, 
fara a mai fi aplicabila Legea 
respectiva, actionarii vor 
ramane captivi intr-o societate 
de tip “inchis” fara a avea 
dreptul de a se retrage. 
Solutia: introducerea in 
Regulamentul ASF a 
obligativitatii emitentului 
tranzactionat pe un ATS (sau 
doar a acelor emitenti care 
provin din Rasdaq) sa 
respecte conditiile de 
delistare similare Dispunerii 
nr.8/2006 sau emiterea unui 
alt regulament specific 
acestei situatii. 
Consider ca aceasta solutie nu 
contravine legii atata vreme 
cat se incadreaza in spiritul 
Art3/alin1 din Legea 151/2014. 
 
2.Consider ca trebuie mult mai 
bine clarificat ce se intampla in 
cazul in care un emitent 
opteaza pentru 
tranzactionarea pe un ATS, iar 
operatorul de piata nu accepta 
admiterea sa (art.4 alin 1 din 
proiectul de regulament) 
Aici se nasc 2 aspecte: 

 Cazul in care emitentul nu 
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RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

dispune de resursele 
financiare necesare pentru 
rascumpararea actiunilor; 

 Cazul in care un actionar 
majoritar decide sa se 
retraga din societate ca 
urmare a acestui refuz (in 
conditiile in care exista 
hotarare AGEA pentru 
tranzactionare pe ATS); 

 
 
SSIF TRADEVILLE  
 
Având în vedere criteriile de 
admitere la ATS, vă rugăm să 
ne comunicați parametrii în 
funcție de care se calculează 
capitalizarea anticipată (ultimul 
preț de tranzacționare etc). 
 
 
SIBEX 
 
“Art. 4. - (1) În situația în care 
adunarea generală 
extraordinară a acționarilor 
aprobă inițierea demersurilor 
pentru tranzacţionarea 
acţiunilor societăţii în cadrul 
unui sistem alternativ de 
tranzacţionare, societatea ale 
cărei acțiuni sunt 
tranzacționate pe piața 
RASDAQ sau pe piața valorilor 
mobiliare necotate depune la 
A.S.F., în termenul prevăzut la 
art. 6 alin. (1) din Legea nr. 
151/2014, cererea de 
tranzacţionare în cadrul unui 
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tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

sistem alternativ însoţită de 
acordul de principiu al 
operatorului de sistem cu 
privire la tranzacţionarea 
acţiunilor în cadrul sistemului 
alternativ pe care îl 
administrează sau, după caz, 
de decizia sa motivată privind 
neacordarea acordului de 
principiu, cu privire la 
tranzacţionarea acţiunilor în 
cadrul sistemului alternativ.” 

Observaţie: 

- Aceeaşi observaţie în ceea 
ce priveşte acordul de 
principiu al operatorului de 
sistem pentru listarea 
societăţii în cadrul ATS, 
pentru aceeaşi raţiune. 

Care ar fi motivele de 
respingere a cererii de 
admitere la tranzacţionare, 
după ce societatea a primit 
acordul de principiu de la 
operatorul de sistem? 

 Schoenherr si Asociatii SCA 
  

Mecanismul descris cu 

privire la admiterea la 

tranzacționare pe un sistem 

alternativ de tranzacționare 

nu respectă cerințele 

Regulamentului CNVM 

2/2006, ale Legii 297/2004 

referitoare la ATS-uri, care 

nu prevăd necesitatea 
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juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

aprobării de către ASF a 

cererii de tranzacționare pe 

un sistem alternativ de 

tranzacționare, ci doar 

obligația operatorului de 

sistem de a notifica ASF 

accesul unui participant. 

Astfel, nu ASF este cel în 

măsură să stabilească 

regulile de acces pe un 

sistem alternativ de 

tranzacționare, ci, conform 

Regulamentului CNVM 

2/2006, fiecare dintre 

operatorii de sistem 

stabilind propriile condiții de 

acces pe sistemul respectiv. 

Menținerea cerinței 

aprobării de către ASF a 

admiterii la tranzacționare 

pe un ATS va naște confuzii 

majore de ordin practic mai 

ales în condițiile în care 

reglementările ATS-urilor 

existente (reglementări deja 

aprobate de ASF) nu fac 

vorbire de cerința aprobării 

ASF pentru admiterea la 

tranzacționare pe ATS. 

5 Art. 5. – (1) În cazul unităţilor de fond 
tranzacţionate în cadrul pieţei RASDAQ, 
societatea de administrare a investiţiilor care 

ANPI 
Art, 5 al proiectului 
dumneavoastră este nelegal 



 Tabel centralizator privind observaţiile primite pe marginea Proiectului de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate, supus consultării publice 

 

14 
 

Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 
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Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

administrează organismul de plasament colectiv 
ale căror unităţi de fond sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă RASDAQ are obligaţia 
ca în termen de 120 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament să ia o decizie 
cu privire la efectuarea demersurilor legale 
necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a 
unităţilor de fond fie pe o piaţă reglementată, fie 
în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacţionare. 
 (2) Admiterea la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată sau tranzacţionarea în cadrul unui 
sistem alternativ de tranzacţionare a unităţilor de 
fond emise de organismele de plasament 
colectiv conform prevederilor alin. (1) se face cu 
respectarea prevederilor Regulamentului nr. 
1/2006, precum şi în conformitate cu regulile 
pieţei reglementate/ sistemului alternativ pe care 
intenţionează să se tranzacţioneze unităţile de 
fond emise  de organismul de plasament 
colectiv.  
 

din următoarele motive: 
1. Adaugă la obiectul Legii nr. 
151/2014 sintagma ”unitățile 
de fond tranzacționate în 
cadrul pieței RASDAQ”, deși 
nu există vreo dispoziție în 
Lege în acest sens, iar 
”unitățile de fond” nu sunt 
acțiuni și nu fac obiectul legii. 
2. Discriminează pe investitorii 
Organismelor de plasament 
colectiv (OPC) în raport cu alți 
investitori, de pe Piața 
RASDAQ, în sensul că 
acestora nu li se permite să-și 
exprime consimțământul cu 
privire la modificarea 
Prospectului de emisiune, care 
este o Convenție între 
particulari. Mai mult chiar, nu 
sunt prevăzute niciun fel de 
drepturi ale investitorilor OPC 
în eventualitatea că unitățile de 
fond nu se vor mai 
tranzacționa nicăieri, deși în 
asemenea eventualitate Legea 
151/2014 prevedea, pentru 
acționari, drepturi de retragere 
din societate la art. 3, 4 și 7 
alin. 3 și 4. 
3. Este o ingerință nepermisă 
a ASF de modificare a 
prospectului de 
emisiune/contractului de 
societate al OPC prin acte 
administrative, contrară art. 45 
și art. 53 din Constituție și a 
art. 10 și 1270 alin. 2 din Noul 
Cod Civil 
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în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

Secțiunea 6 – Efectele 

contractului, § 1. Efectele 

între părți, Forța obligatorie 

Art. 1270 (1) Contractul 

valabil încheiat are putere de 

lege între părțile contractante 

(2) Contractul se modifică 

sau încetează numai prin 

acordul părţilor ori din cauze 

autorizate de lege. 

Investitorii FOA sunt 

proprietarii FOA şi observăm 

că pe aceştia nu îi întreabă 

nimeni ce intenţionează să 

facă cu proprietatea lor. ASF 

stabileşte obligativităţi prin 

acest regulament şi le 

transmite în sarcina 

administratorului de fond, 

adică a intermediarului, care 

nu este proprietarul fondului. 

Cu acest intermediar noi 

suntem în litigiu permanent de 

18 ani, timp în care 

administratorul îşi permite să 

ne ignore şi se comportă cu 

noi ca şi cum acesta este 

proprietarul fondului, tocmai 

datorită reglementărilor 

abuzive emise de către fosta 

CNVM şi continuate de actuala 

ASF! 
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RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

Desfiinţarea Pieţei RASDAQ 

nu este cauză autorizată de 

lege pentru modificarea pe 

cale administrativă a 

convenţiilor OPC de către SAI 

şi ASF, şi nu se poate face 

nicio analogie între acţiuni şi 

unităţi de fond. 

4. Regulamentul ASF propus 

recent nu are forţă juridică 

necesară pentru a impune 

modificarea Prospectelor de 

emisiune ale OPC autorizate 

anterior, fără acordul părţilor 

contractante. Potrivit art.8 din 

Statutul CNVM/ASF, 

Regulamentele trebuie 

elaborate strict în aplicarea 

Legilor speciale ale pieţelor de 

capital şi nu există dispoziţii 

legale recente în materia OPC, 

care să justifice modificarea 

prospectelor lor de emisiune. 

Singurele intervenţii permise 

ASF asupra OPC autorizate 

anterior sunt cele prevăzute de 

art.17 din Statutul CNVM/ASF 

şi sunt aplicabile în cazul de 

faţă. 

5. Contrar cerinţelor din art.39 

din Legea 24/2000, titlul 

proiectului de Regulament nu 

conţine referiri la statutul juridic 

al unităţilor de fond 
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în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

tranzacţionate pe Piaţa 

RASDAQ, deşi art.5 al actului 

normativ are pretenţia că le 

reglementează. Deşi actul 

propus are un preambul 

constând din art.1 şi 2, contrar 

art.41 din Legea 24/2000, nici 

preambulul nu se referă la 

faptul că Regulamentul are ca 

obiect şi statutul juridic al 

unităţilor de fond. Contrar 

art.40 alin.(4) din Legea 

24/2000 Proiectul de 

Regulament nu conţine temeiul 

juridic pe baza şi în executarea 

căruia au fost incluse în act 

dispoziţiile art.5 al Proiectului 

de Regulament. 

6. Trimiterile de la art.5 alin.(2) 

al Proiectului de Regulament 

către „Regulamentul (CNVM) 

1/2006, regulile pieţei 

reglementate/sistemului 

alternativ” sunt inoportune, 

deoarece acele acte au 

prevederi clare numai despre 

acţiuni, obligaţiuni şi titluri de 

stat. Nu se ştie, de exemplu, 

cum se exprimă voinţa socială 

la OPC care emit unităţi de 

fond, care este organul lor 

statutar care aprobă 

Prospectul de emisiune, 

conform art.89 alin.(6) lit.b) din 
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necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

Regulamentul CNVM 1/2006 

ş.a.m.d. 

7. Nu mai există nici un OPC 

tranzacţionat pe piaţa 

RASDAQ care să funcţioneze 

legal la data discutării 

Proiectului prezentului 

Regulament. Până în data de 

25.05.2010 a existat Fondul 

Oamenilor de Afaceri (FOA), 

OPC care era tranzacţionat pe 

piaţa RASDAQ, dar avizul 

CNVM 17/2010 pe baza căruia 

i s-a modificat Prospectul de 

emisiune pe cale 

administrativă a fost anulat 

prin Decizia ICCJ 

4267/12.11.2014 definitivă şi 

irevocabilă. De 4 ani şi 

jumătate FOA funcţionează cu 

Prospect de emisiune nelegal, 

şi eventuala încălcare voită a 

Deciziei ICCJ, şi efectuarea de 

noi modificări ale Prospectului 

pe cale administrativă pot fi 

infracţiuni. 

Având în vedere cele arătate 

la punctul 7, atragem atenţia 

ASF, în calitate de proprietari 

ai FOA că nu trebuie introduse 

noi prevederi legale care să 

ajute la perpetuarea aşa zisei 

„continuări activităţii FOA”. 

Solicităm ferm ca ASF să 
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retragă autorizaţia de 

funcţionare a FOA şi să 

dispună predarea tuturor 

documentelor şi valorilor 

fondului către ANPI, ca 

reprezentantă a proprietarilor 

fondului. 

Având în vedere cele de mai 

sus, rugăm ASF să elimine 

din Regulament prevederile 

art.5 şi 12. Vă rugăm să 

consideraţi aceste solicitări 

drept procedura preliminară 

de contencios. 

 

6 Art. 6. – (1) Data de identificare a acţionarilor 
care au dreptul de a se retrage din societate în 
situația prevăzută la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 
151/2014 este data de înregistrare stabilită de 
adunarea generală extraordinară a acționarilor.  
 (2) Data de identificare a acţionarilor care 
au dreptul de a se retrage din societate în 
situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) 
din Legea nr. 151/2014 este a cincea zi 
lucrătoare ulterioară încheierii termenului stabilit 
la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014. 
 (3) Data de identificare a acţionarilor care 
au dreptul de a se retrage din societate în 
situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 151/2014 este a cincea zi lucrătoare 
ulterioară încheierii termenului stabilit la art. 2 
alin. (1) din Legea nr. 151/2014. 
 (4) Data de identificare a acţionarilor care 
au dreptul de a se retrage din societate în 
situația prevăzută la art. 7 alin. (3), respectiv la 
alin. (4) din Legea nr. 151/2014 este a cincea zi 
lucrătoare ulterioară publicării în Buletinul A.S.F. 

 Fondul Proprietatea 

(2) Data de identificare a 
acţionarilor care au dreptul 
de a se retrage din societate 
în situațiile prevăzute la art. 
4 alin. (1) lit. a) și b) din 
Legea nr. 151/2014 este a 
zecea zi lucrătoare 
ulterioară adunării 
generale. 
Motivatie  
În conformitate cu 
prevederile art. 4 alin. (2) 
din Legea nr. 151/2014 
dreptul de retragere se 
naste de la data adunarii 
generale a actionarilor care 
nu s-a desfasurat din lipsa 
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RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
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proiectului de regulament 

a deciziei de respingere a cererii de admitere la 
tranzacționare.  
 

cvorum-ului sau nu a 
adoptat nicio hotărâre prin 
neîndeplinirea condiţiilor 
legale de majoritate. 

SIBEX 

o Retragerea 
acţionarilor din 
societate  

Legea nu precizează care 
acţionari au dreptul de a se 
retrage, ceea ce poate 
conduce la ipoteza ca toți 
acționarii se pot retrage din 
societate. 

Considerăm că dreptul de a se 

retrage din societate si de a 

solicita cumpărarea acțiunilor 

lor de către aceasta ar trebui 

acordat acţionarilor care nu au 

votat în favoarea hotărârii 

adunării generale a acționarilor 

privind efectuarea demersurilor 

legale necesare în vederea 

admiterii la tranzacţionare pe o 

piaţă reglementată sau în 

cadrul unui sistem alternativ de 

tranzacţionare. 

 

Retragerea acţionarilor din 
societate 

o Sursa de plată a 
acţiunilor răscumpărate  

Întrucât textul legii nu 
precizează care este sursa 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

utilizată de societate pentru 
plata acţiunilor răscumpărate, 
fiind tratată aparent ca o 
obligaţie generală a acesteia, 
considerăm că sunt aplicabile 
prevederile art. 104 alin. (2) 
din Legea societăţilor nr. 
31/1990 republicată, care fac 
trimitere expresă la faptul ca 
acțiunile dobândite de 
societate în baza prevederilor 
art. 134 sunt supuse 
prevederilor art. 1031 lit. d) în 
sensul ca sursa de plata a 
acestora o constituie profitul 
distribuibil al societății sau 
rezervele disponibile ale 
societăţii înscrise în ultima 
situație financiara anuală 
aprobată, cu excepţia 
rezervelor legale. 

 

OPPC 
- Stabilirea categoriilor 

de acționari care pot formula 
cerere de retragere din 
societate în ipoteza în care, 
potrivit Legii nr. 151/2014, se 
naște dreptul de retragere; 
Reglementarea modului în 
care se aleg metodele de 
evaluare pentru societățile în 
care se naște dreptul de 
retragere. 
 
 
AIPC  
- Normele din Legea nr. 
151/2004 nu acoperă în 
întregime toate situaţiile induse 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

de modificarea regimului juridic 
al acţiunilor tranzacţionate pe 
Piaţa RASDAQ şi că 
prevederile ambigue ale legii 
pot duce la afectarea gravă a 
activităţii emitenţilor. În lipsa 
unei distincţii clare în articolele 
3 şi 4 din lege, s-a creat riscul 
ca acţionarii majoritari să se 
poată retrage legal din 
societate chiar şi atunci când 
aceştia au votat împotriva 
efectuării demersurilor 
necesare pentru admiterea la 
tranzacţionare a acţiunilor 
anterior tranzacţionate pe 
Piaţa RASDAQ. Acelaşi risc 
există şi în cazul în care nu se 
desfăşoară adunarea generală 
a acţionarilor convocată pentru 
efectuarea de către societate a 
demersurilor pentru admiterea 
la tranzacţionare a acţiunilor 
emise de societate pe o altă 
piaţă sau pe un sistem 
alternativ. O asemenea 
ambiguitate a prevederilor 
legii, care nu este eliminată de 
trimiterea la articolul 134 din 
Legea nr. 31/1990, creează 
posibilitatea manipulării 
procedurilor de retragere de 
către acţionarii majoritari, 
urmată de o devalizare a 
societăţilor şi de transferul 
controlului societăţii către 
acţionarii minoritari pasivi. Faţă 
de această posibilitate, 
modificarea legii pentru 
eliminarea acestei grave 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

ambiguităţii este imperativă. 
 
AIPC 
 
- Modificarea regimului juridic 
al acţiunilor tranzacţionate pe 
Piaţa RASDAQ impunea 
consacrarea obligatorie, prin 
lege, a unui drept de retragere 
din societate pentru acţionarii 
care nu sunt de acord cu 
schimbarea fundamentală a 
regimului juridic al acţiunilor 
deţinute. Tranzacţionarea 
acţiunilor pe o altă piaţă decât 
Piaţa RASDAQ sau 
tranzacţionarea lor pe un 
sistem alternativ de 
tranzacţionare reprezintă o 
modificare fundamentală. 
Investitorii care au dobândit 
acţiunile prin intermediul Pieţei 
RASAQ şi-au asumat limitele 
dreptului de proprietate 
existente la acel moment 
asupra acţiunilor 
tranzacţionabile pe Piaţa 
RASDAQ. Schimbarea 
fundamentală a limitelor iniţiale 
ale dreptului de proprietate 
impunea consacrarea dreptului 
retragere din societate pentru 
investitorii deţinători de acţiuni 
tranzacţionabile pe Piaţa 
RASDAQ în situaţia în care nu 
ar fi fost de acord cu 
tranzacţionarea acţiunilor pe o 
altă piaţă sau pe un sistem 
alternativ. Un asemenea drept 
de retragere ar fi constituit un 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

remediu echitabil, ca revers al 
deciziei iniţiale a investitorilor 
de a investi în acţiuni 
tranzacţionabile pe Piaţa 
RASDAQ. S-ar fi respectat 
astfel atât principiul deciziei de 
a investi în cunoştinţă de 
cauză, cât şi principiul 
securităţii juridice. 
 
Intercapital Invest SA 
Referitor la propunerea de 
regulament privind statutul 
companiilor tranzacționate pe 
piața Rasdaq si pe piața 
valorilor mobiliare necotate, 
am dori sa precizați mai clar, 
pentru companiile 
tranzacționate pe piața 
valorilor mobiliare necotate, ce 
se întâmplă în situațiile 
prevăzute la Art 3 alin (1), Art 
4 alin (1) și art 7 alin (3) din 
legea 151/2014. 
 
Într-adevăr, legea specifică 
faptul ca art. 3, 4 si 7 alin (3) 
nu se  
aplica societăților 
tranzacționate pe piața 
valorilor mobiliare necotate, 
dar consideram ca in 
Regulamentul ASF ar trebui 
clarificat exact ce se întâmplă 
in cazul acestor societăți (se 
acordă sau nu dreptul de 
retragere acționarilor 
minoritari?), ca sa nu existe 
diferențe de interpretare și 
contestații în cazul acestor 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

societăți. 
 
Emilian E. RADESCU – 
acționar minoritar SC UZUC 
SA Ploiești 
 
Solicit ASF – Sectorul  
Instrumentelor și Investițiilor  
Financiare să-mi precizeze dacă  
sunt discriminat în ceea ce privește  
dreptul de retragere din societatea 
Uzuc tranzacționată pe necotate în  
raport cu alți acționari ai unor  
societăți tranzacționate pe Rasdaq,  
în procedura de desființare Rasdaq  
necotate (Legea 151). 
Vă rog să-mi precizați ce prevederi 
legale trebuie să respecte SC  
UZUC SA, în raport cu acționarii  
minoritari, dacă AGA hotărăște să  
nu mai fie listată pe necotate la  
BVB – prin decizia acționarului  
majoritar. 
 
RAFO S.A. 
Acțiunile RAFO SA  sunt 
tranzacționate pe piața 
valorilor mobiliare necotate. 
În situația în care adunarea 
generala extraordinara 
hotărăște ca societatea să nu 
facă  demersurile legale 
necesare in vederea admiterii 
la tranzacționare a acțiunilor 
emise de societate pe o piață 
reglementată sau a 
tranzacționării acestora în 
cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacționare, vă rugăm să ne 
precizați care este procedura 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

pe care trebuie sa o urmeze 
societatea în cazul în care se 
înregistrează cereri de 
retragere a acționarilor din 
societate.  
 
SC GRÎUL SA 
Tema 3 
Retragerea actionarilor din 
societate. Cumpararea de 
catre societate a actiunilor. 
Intrebarea 1.Actiunile 
achizitionate de societate “cui 
apartin”.Ce drepturi au 
actionarii ramasi asupra 
acestora? Cum si le exercita ? 
Intrebarea 2.Dreptul de 
retragere al actionarilor se face 
prin respectarea art 134 din 
lg.31/1990. Numai ca acest 
articol se refera la dreptul de 
retragere din societatile 
tranzactionate pe o piata 
reglementata iar Rasdaq nu 
este o piata reglementata. 
Intrebarea 3. Daca toti 
actionarii societatii doresc sa 
se retraga cine ii 
despagubeste? 
 
SC GRÎUL SA 
Tema 9  
Cazuri de retragere 
actionarilor 
 
Intrebarea 1. Daca AGEA  
hotaraste sa nu faca demersuri 
pt admitere la BVB/ATS  (art3) 
Daca AGEA nu se desfasoara 
din cauza neindeplinirii 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

conditiilor legate de cvorum 
(art4 (1) lit a ) 
Daca AGEA nu adopta nici o 
hotarare prin neideplinirea 
conditiilor legate de majoritate  
(art 4(1) lit b ) 
Daca AGEA nu se desfasoara 
in 120 zile  (art 4 (1) c ) 
Care va fi soarta Societatii 
dupa expirarea termenului de 
12 luni ? devine automat 
INCHISA , fara respectarea 
altor  procedure ? 
Intrebarea 2.  Actionarii ce 
detin cel putin 5% pot solicita o 
noua AGA si pot spera la 
impiedicarea delistarii? 
 
Florin DAN 
 

-        -  la retragerea actionarilor 
nu sunt specificate metode de 
evaluare a actiunilor; 
 

-   - nu e specificata modalitatea 
de a contesta pretul de 
evaluare (au fost cazuri la 
retragerea actionarilor unde 
evaluatorul a scos un pret pe 
actiune mai mic decat avea 
societatea numerar in cont) 
 

-         - ce se intampla daca 
actionarul majoritar sau mai 
multi actionari cu pondere 
mare decid sa se retraga si 
emitentul nu dispune de cash? 
Intra in insolventa/dizolvare? 
Cum poate fi obligat emitentul 
sa plateasca pretul /actiune 
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crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

daca nu vrea/nu are bani ? 
 
IPROEB SA BISTRIȚA 
 
1.ln situația retragerii 
acționarilor, acțiunile vor fi 
plătite de societate în 
conformitate cu 
prevederile art.8 din Legea 
151/20I4 în termen de 15 zile 
de la data stabilirii 
prețului/acțiune de către 
evaluator sau de la data 
depunerii cererii după această 
data. 
Cum se va putea respecta 
acest termen sau cum se vor 
putea plăti acțiunile dacă 
societatea nu are profit 
distribuibil sau nu are suficient, 
sau nu are rezerve disponibile 
sau nu au cash, având în 
vedere exigenta art. 1031 
alin.(l) lit.d) din Legea 31/1990 
a 
societatilor: "plata actiunilor 
astfel dobandite se va face 
numai din profitul distribuibil 
sau din rezervele disponibile 
ale societatii, inscrise in ultima 
situatie financiara anuala 
aprobata, cu exceptia 
rezervelor legale."?. 
 
3.Ce se intampla cu actiunile 
cumparate , in urma exercitarii 
dreptului de retragere din 
societate a actionarilor in 
situatiile prevazute de Legea 
151/20l4? 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

 
ASOCIAȚIA BROKERILOR 
 
- Va rugam sa inserati in 
Regulament si obligatia 
societatii sa informeze prin 
scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire toti 
actionarii inregistrati la data de 
referinta cu porivire la dreptul 
acestora de a se retrage din 
societate in toate situatiile 
mentionate de Lege si 
Regulament. 
 
- Este necesara includea in 
regulament a unei proceduri 
privind exercitarea dreptului de 
retragerea a actionarilor din 
societate, in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990, 
respectiv a Art. 134 si Art. 97, 
care impune depunerea 
certificatelor de actionar la 
sediul societatii, alaturi de 
declaratia scrisa de retragere, 
iar in cazul in care societatea 
nu a emis si nu a eliberat 
actiuni in forma materiala 
(cazul tuturor societatilor de pe 
piata RASDAQ), aceasta, din 
oficiu sau la cererea 
actionarilor, le va elibera cate 
un certificat de actionar. Nu 
este clar cum se va face 
blocarea actiunilor de la 
tranzactionare, pentru a nu fi 
vandute ulterioar depunerii 
de catre actionar a cererii de 
retragere, in conditiile in 
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crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

care Proiectul de regulament 
prevede ca actiunile 
tranzactionate pe piata 
RASDAQ vor fi retrase de la 
tranzactionare si radiate de 
la A.S.F. ulterior transmiterii 
de catre societate a 
raportului curent cu privire 
la incheierea termenului de 
achitare catre actionarii 
retrasi din societate a 
contravalorii actiunilor 
detinute. 
 
ANEVAR 
Art. 6 se completează cu un 
nou alineat: 
 
(5) Având în vedere că în baza 
prevederilor art. 134 alin. (3) 
din Legea 31/1990 dreptul de 
dispoziţie al acţionarilor privitor 
la acţiunile emise de societate 
încetează începând cu 
momentul depunerii cererii de 
retragere din societate, 
tranzacţionarea acţiunilor pe 
piaţa RASDAQ va fi 
suspendată începând cu data 
de identificare stabilită la 
aliniatele (1) - (4) şi până la 
retragerea acţiunilor de la 
tranzacţionare în conformitate 
cu prevederile art. 10. 
 
Motivare: 
1. pentru a evita posibilitatea 
de fraudare a societăţilor de 
către acţionarii de rea-credinţă 
tranzacţionarea trebuie 
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crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

suspendată începând cu data 
de identificare. În absenţa 
suspendăriii de la 
tranzacţionare orice acţionar 
poate depune cerere de 
retragere (care naşte în mod 
automat obligaţia de plată a 
preţului în sarcina societăţii) şi 
în acelaşi timp să-şi vândă 
acţiunile pe RASDAQ către un 
terţ de bună-credinţă. În 
această situaţie societatea 
rămâne cu obligaţia de plată 
fără să intre în proprietatea 
acţiunilor. 
 
2. suspendarea tranzacţionării 
devine necesară pentru a se 
putea stabili o dată de referinţă 
pentru raportul întocmit de 
evaluator. Din acelaşi motiv 
suspendarea este necesară 
pentru a se evita situaţiile de 
manipulare a preţului 
determinat de evaluator prin 
creşterea artificial a preţului de 
piaţă. 
 
SSIF TRADEVILLE  
 
În ceea ce privește societățile 
ale căror acțiuni sunt 
tranzacționate pe piața 
RASDAQ care vor fi în situația 
prevăzută de art. 3 și 4 din 
Legea nr. 151/2014, vă rugăm 
să ne comunicați atât 
procedura și actele necesare 
în vederea radierii din 
Registrul ASF, cât și metodele 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

de evaluare recunoscute de 
standardele europene de 
evaluare (EVS) ce vor putea fi 
folosite de către expertul 
autorizat. 
 
DEPOZITARUL CENTRAL  
 
Avand in vedere prevederile 
Capitolului III Reguli privind 
dreptul de retragere al 
actionarilor, dorim sa facem o 
observatie in legatura cu unele 
dintre efectele exercitarii 
acestui drept si anume 
probabilitatea transmiterii 
dreptului de proprietate asupra 
actiunilor obiect al dreptului de 
retragere, intre data de 
identificare a actionarilor care 
au dreptul de a se retrage din 
societate si data finala de 
achitare catre actionarii retrasi 
din societate a contravalorii 
actiunilor detinute, in lipsa unor 
mecanisme care sa previna 
acest lucru.  
 
SIBEX 
 
Observaţie suplimentară: 
o Problema retragerii din 

societate a acţionarilor 
majoritari  

Conform Legii 151/2014, art. 4, 
alin (1): Actionarii au dreptul 
de a se retrage din societate si 
in cazurile in care adunarea 
generala convocata potrivit 
prevederilor art. 2:  



 Tabel centralizator privind observaţiile primite pe marginea Proiectului de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate, supus consultării publice 

 

33 
 

Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

a) nu se desfasoara din cauza 
neindeplinirii conditiilor legale 
de cvorum;  
b) nu adopta nicio hotarare 
prin neindeplinirea conditiilor 
legale de majoritate;  
c) nu se desfasoara in 
termenul de 120 zile stabilit la 
art. 2 alin. (1). 
Conform proiectului de 
Regulament, art 6, alin (2) 
Data de identificare a 
acţionarilor care au dreptul de 
a se retrage din societate în 
situațiile prevăzute la art. 4 
alin. (1) lit. a) și b) din Legea 
nr. 151/2014 este a cincea zi 
lucrătoare ulterioară încheierii 
termenului stabilit la art. 2 alin. 
(1) din Legea nr. 151/2014. 
- În cazul în care acţionarul 
majoritar nu participă la 
adunarea generală şi astfel nu 
se întrunesc cerinţele legale 
de cvorum sau nu se adoptă 
nicio hotărâre prin 
neîndeplinirea condiţiilor legale 
de majoritate (din cauza 
acţionarului majoritar), acesta 
are este îndreptăţit să solicite 
retragerea din societate, deşi a 
împiedicat efectiv adoptarea 
unei hotărâri privind admiterea 
la tranzacţionare. 

Exalex Dotco SRL – 
companie de consultanță 

Articolul 6 se completează cu 
un nou aliniat: 
(5) Tranzacţionarea acţiunilor 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

pe piaţa RASDAQ va fi 
suspendată începând cu data 
de identificare stabilită la 
aliniatele (1) - (4) şi până la 
retragerea acţiunilor de la 
tranzacţionare în conformitate 
cu prevederile art. 10. 

Motivare 

1. Dreptul de dispoziţie al 
acţionarilor privitor la acţiunile 
emise de societate încetează 
începând cu momentul 
depunerii cererii de retragere 
din societate, în conformitate 
cu prevederile art. 134 alin. (3) 
din Legea 31/1990. Pentru a 
evita posibilitatea de fraudare 
a societăţilor, tranzacţionarea 
trebuie suspendată începând 
cu data de identificare. Dacă 
nu se suspendă 
tranzacţionarea, un acţionar 
de rea-credinţă poate să 
depună cerere de retragere şi 
apoi să-şi vândă acţiunile pe 
RASDAQ către un terţ de 
bună-credinţă. În această 
situaţie societatea rămâne cu 
obligaţia de plată (întrucât 
cererea de retragere naşte în 
mod automat obligaţia de 
plată) fără să intre în 
proprietatea acţiunilor. 
2. Întrucât preţul determinat de 
expert se va baza în foarte 
multe cazuri pe metoda 
comparaţiilor de piaţă (spre 
exemplu prin calculul mediei 
ponderate a preţului înregistrat 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

pe RASDAQ pe o perioadă de 
un an), suspendarea 
tranzacţionării devine 
necesară pentru a se putea 
stabili o dată de referinţă 
pentru raportul întocmit de 
expert . Din acelaşi motiv 
suspendarea este necesară 
pentru a se evita situaţiile de 
manipulare a preţului 
determinat de expert prin 
creşterea artificială a preţului 
de piaţă. 

Schoenherr si Asociatii SCA  

Art. 6 alin. (1) -  Art. 3 alin 

(2) din Legea 151/2014 

prevede că acționarii își pot 

exercita dreptul de retragere 

în termen de 90 de zile de la 

publicarea hotărârii adunării 

generale a acționarilor. 

Întrucât identificarea 

acționarilor care au dreptul 

de a se retrage din 

societate, în condițiile art. 3 

alin (1) din Legea 151/2014 

se realizează la data de 

înregistrare, se poate 

reduce termenul de 90 de 

zile prevăzut de Legea 

151/2014, întrucât 

reglementările pieței de 

capital prevăd numai data 

limită minimă la care poate 



 Tabel centralizator privind observaţiile primite pe marginea Proiectului de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate, supus consultării publice 

 

36 
 

Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

fi stabilită data de 

înregistrare, și nu și o dată 

maximă, existând astfel 

posibilitatea încălcării 

drepturilor acționarilor 

acordate prin Legea 

151/2014. Astfel, dacă spre 

exemplu un emitent 

stabilește data de 

înregistrare peste trei luni, 

reiese că în fapt acționarii 

nu pot exercita dreptul de 

retragere în mod valid în 

interiorul celor 90 de zile 

prevăzute de lege. 

Art. 6 alin. (2), alin. (3), alin. 

(4) – Convențiile privind 

data de identificare a 

acționarilor care pot exercita 

dreptul de retragere fac ca 

acționarii să fie lipsiți de 

posibilitatea de a exercita 

dreptul de retragere în mod 

valid în chiar prima zi din 

cadrul perioadei stabilite de 

lege pentru exercitarea 

dreptului de retragere (nu se 

poate exercita în mod valid 

dreptul de retragere înainte 

de identificarea acționarilor 

îndreptățiți să exercite 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

dreptul de retragere). Prin 

urmare, la nivelul proiectului 

de regulament, se restrânge 

dreptul acționarilor de a 

exercita dreptul de retragere 

oricând în interiorul celor 90 

de zile prevăzute de lege. 

7 Art. 7. - În vederea stabilirii preţului ce urmează 
a fi plătit de către societatea ale cărei acţiuni 
sunt tranzacţionate pe piaţa RASDAQ pentru 
acţiunile deţinute  de acţionarii care şi-au 
exercitat dreptul de retragere din societate în 
situațiile prevăzute de Legea  
nr. 151/2014, consiliul de 
administraţie/directoratul acesteia are obligaţia 
să solicite oficiului registrului comerţului numirea 
unui expert autorizat independent în termen de 
cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de 
către societate a primei cereri de retragere din 
societate. 
 

SC GRÎUL SA 
Tema 2  
 Pretul platit de societate 
pentru actiunile celui ce 
exercita dreptul de retragere. 
Intrebarea1. Ce se intampla in 
situatia in care foarte multi 
actionari isi exercita acest 
drept iar societatea nu are 
fondurile necesare achitarii 
sumelor necesare?Aceste 
companii risca sa intre in 
insolventa fara sa aiba vreo 
vina pentru situatia creata 
Intrebarea 2.Cum decide 
actionarul minoritar ca doreste 
sa iasa din societate daca nu 
stie ce pret poate obtine? 
Intrebarea 3. Cum decide 
actionarul majoritar  ca doreste 
delistarea daca  nu stie ce pret 
trebuie sa plateasca 
actionarilor care se retrag din 
societate. 
 
 
SIF BANAT CRIȘANA  
 
-Art. 7 din Regulament trebuie 
să reglementeze și situația în 
care administratorii/directoratul 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

nu solicită ORC numirea unui 
expert independent. În acest 
caz, trebuie prevăzut dreptul 
oricărui acționar care a depus 
cerere de retragere din 
societate de a putea solicita 
ORC numirea unui expres 
autorizat, în condițiile art. 134 
din Legea nr. 31/1990 
 
- Reglementarea unor 
sancțiuni contravenționale 
pentru administratorii/membrii 
directoratului care nu își 
îndeplinesc obligație de a se 
adresa ORC în termenul legal 
cu o cerere de numire a unui 
evaluator independent conform 
art. 7 din regulament, pentru a 
se descuraja eventuale 
abuzuri ale acestora. 
 
ASOCIAȚIA BROKERILOR 
 
De asemenea, va rugam sa 
prevedeti in Regulament si 
posibilitatea actionarilor de a 
renunta la retragere, intr-un 
termen rezonabil de la 
stabilirea pretului actiunilor, in 
situatia in care nu sunt de 
acord cu pretul pe actiune pe 
care urmeaza sa il plateasca 
societatea. 
 
ESTINVEST SA 
 
3.La art 7 in Proiect, consider 
ca trebuie stabilit un termen 
pana la care evaluatorul 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

desemnat de catre judecatorul 
delegate sa predea Raportul 
de evaluare (spre ex. 30-60 
zile de la desemnarea 
acestuia). 
 
5.Avand in vedere ca art. 7 din 
proiect stabileste ca solicitarea 
de evaluare devine obligatorie 
in termen de 5 zile de la prima 
solicitare de retragere din 
societate (prin urmare nu se 
cunoaste valoarea pe actiune 
rezultata in urma evaluarii) 
consider ca este necesara 
introducerea unui termen de 
cel putin 10 zile in care 
actionarii care nu sunt de 
acord cu pretul rezultat in urma 
evaluarii sa poata solicita 
revocarea cererii de retragere 
(situatie similara in legea 31 in 
materie de divizari). 
 
ANEVAR  
 
Propunere de modificare: 
Art. 7. – (1) În aplicarea 
prevederilor art. 134 aliniatul 
(4) din Legea 31/1990 
societăţile vor depune la oficiul 
registrului comerţului o singură 
cerere de desemnare a unui 
evaluator autorizat, comună 
pentru toate cererile de 
retragere depuse de acţionari 
pentru exercitarea dreptului lor 
de retragere din societate 
prevăzut de Legea 151/2014. 
(2) Termenul de depunere a 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

cererii prevăzută la aliniatul (1) 
este de 15 zile lucrătoare de la 
expirarea termenelor de 
exercitare a dreptului de 
retragere calculate prin 
aplicarea prevederilor art. 3, 
art. 4 şi art. 7 din Legea nr. 
151/2014, după caz. 
(3) Evaluatorii autorizati 
desemnati trebuie să fie 
inscrisi in Registrul 
instrumentelor și investițiilor 
financiare al A.S.F. sectiunea 
16. 
(4) Preţul pentru o acţiune ce 
urmează a fi plătit către 
acţionarii care şi-au exercitat 
dreptul de retragere din 
societate va fi acelaşi pentru 
toţi acţionarii şi va fi cel 
determinat de către evaluatorul 
autorizat în raportul întocmit în 
conformitate cu prevederile 
134 aliniatul (4) din Legea 
31/1990. 
 
Motivare: 
- Ordonanța Guvernului nr. 

24/2011 privind unele 
măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor 
precizează la art 2 al 1: 
Activitatea de evaluare 
poate fi desfăşurată de 
orice persoană care are 
calitatea de evaluator 
autorizat.  

- Există evaluatori 
înregistrați în secțiunea 16 
a Registrului 
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crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

Instrumentelor și 
Investițiilor financiare al 
Autorității de 
Supraveghere Financiară 
care îndeplinesc cerințele 
ASF privind realizarea de 
rapoarte de evaluare cu 
acest scop si care trebie 
sa indeplineasca si 
cerintele OG 24/2011. 

- Se propune aceasta 
modificare ptr a fi tratata 
nediscriminatoriu 
evaluarea pentru retragere 
si evaluarea actiunilor 
pentru piata de capital 
(oferte publice, squeeze 
out. Etc) respective in 
ambele situatii sa fie 
utilizati evaluatorii agreati 
de catre ASF.  

 
SSIF TRADEVILLE 
 
O parte dintre societățile 
tranzacționate pe piața 
Rasdaq sunt în situația de a nu 
fi realizat profit sau late 
rezerve decât cele legale, fiind 
astfel în imposibilitatea de a 
putea îndeplini obligația de a 
acorda dreptul de retragere a 
acționarilor. Menționăm că 
plata acțiunilor răscumpărate 
se poate face numai din 
profitul distribuibil și din 
rezervele disponibile ale 
societății, ce excepția 
rezervelor legale , înscrise în 
ultima situație financiară 
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crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

anuală aprobată, conform art. 
103(5) din Legea nr. 31/1990 
republicată. În situația 
descrisă, vă rugăm să ne 
comunicați modul în care 
acționarii se pot retrage din 
societate. 
 
 
Exalex Dotco SRL – 
companie de consultanță 

Articolul 7 se reformulează 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. 7. – (1) În aplicarea 
prevederilor art. 134 alin. (4) 
din Legea 31/1990 societăţile 
vor depune la oficiul registrului 
comerţului o singură cerere de 
desemnare a unui expert , 
comună pentru toate cererile 
de retragere depuse de 
acţionari pentru exercitarea 
dreptului lor de retragere din 
societate prevăzut de Legea 
151/2014. 
(2) Termenul de depunere a 
cererii prevăzută la alin. (1) 
este de 5 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului de 
exercitare a dreptului de 
retragere calculat prin 
aplicarea prevederilor art. 3, 
art. 4 şi art. 7 din Legea nr. 
151/2014, după caz.  
(3) Experţii nominalizaţi trebuie 
să aibă calitatea de experţi 
judiciari şi de evaluatori 
autorizaţi înscrişi în tabloul 
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crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

ANEVAR, cu specialitatea 
„Evaluarea Întreprinderii”. 
(4) Preţul pentru o acţiune ce 
urmează a fi plătit către 
acţionarii care şi-au exercitat 
dreptul de retragere din 
societate va fi determinat de 
către expertul desemnat printr-
un raport scris şi va fi acelaşi 
pentru toţi acţionarii care şi-au 
exercitat dreptul de retragere. 
Motivare: 
1. Toţi acţionarii trebuie să 
beneficieze de un tratament 
egal în privinţa preţului plătit 
de societate în procedura de 
retragere. Din acest motiv este 
obligatorie precizarea că 
societăţile sunt obligate să 
depună o singură cerere de 
desemnare a expertului. Altfel, 
o societate de rea-credinţă 
poate depune câte o cerere de 
desemnare expert pentru 
fiecare cerere de retragere şi 
apoi poate utiliza discreţionar 
rezultatele pentru a plăti preţuri 
diferite pentru fiecare acţionar 
în frauda unora dintre aceştia. 
Spre exemplu poate cumpăra 
pachetele mari de acţiuni la un 
preţ mai mic. 
2. Întrucât se întocmeşte un 
singur raport, termenul de 
depunere a cererii de 
desemnare a expertului la 
oficiul registrului comerţului 
trebuie să curgă de la 
finalizarea perioadei de 
exercitare a dreptului de 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

retragere stabilit de Legea 
151/2014. 
3. În practică, în foarte multe 
cazuri oficiile  registrului 
comerţului desemnează 
experţi contabili judiciari în 
urma cererilor depuse în baza 
art. 134 din legea 31/1990. 
Acest lucru creează probleme 
în derularea procedurii, 
întrucât experţii contabili nu 
sunt autorizaţi să evalueze 
acţiunile emise de societăţi. În 
consecinţă este obligatorie 
precizarea că expertul 
desemnat trebuie să aibă pe 
lângă calitatea de expert 
judiciar, şi pe aceea de 
evaluator autorizat cu 
specialitatea „Evaluarea 
Întreprinderii”. 
 
Fondul Proprietatea  

Art. 7. - În vederea stabilirii 
preţului ce urmează a fi 
plătit de către societatea ale 
cărei acţiuni sunt 
tranzacţionate pe piaţa 
RASDAQ pentru acţiunile 
deţinute de acţionarii care 
şi-au exercitat dreptul de 
retragere din societate în 
situațiile prevăzute de 
Legea nr. 151/2014, 
consiliul de 
administraţie/directoratul 
acesteia are obligaţia să 
solicite oficiului registrului 
comerţului numirea unui 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

expert autorizat 
independent în termen de 
cel mult 5 zile lucrătoare 
ulterioare primirii de către 
societate a primei cereri de 
retragere din societate. Prin 
contractul încheiat între 
societate şi expertul 
autorizat independent se 
va stipula obligația 
expertului de a finaliza 
expertiza în termen de cel 
mul 30 de zile de la data 
desemnării acestuia.  
 
Motivatie  
 

Considerăm că raportul 
expertului trebuie întocmit 
într-un termen rezonabil. În 
lipsa unei astfel de obligații 
societățile pot prelungi 
nejustificat realizarea 
raportului si plata prețului. 
 
Fondul Proprietatea  
Introducerea unui nou 
articol:  
Art. 81 Cererea de 
retragere depusă de 
acţionar poate fi revocată 
în termen de 10 zile de la 
data la care acţionarul 
este informat cu privire la 
preţul stabilit de către 
expert. 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

Motivatie  
In cazul în care acționarul 
nu este de acord cu prețul 
stabilit de expert acesta isi 
poate revoca cererea de 
retragere. 
 
Schoenherr și asociații  
SCA  
 
Art. 7 Conform formulării 

acestui articol, obligația de a 

solicita registrului comerțului 

numirea unui expert autorizat 

independent  poate fi generată 

și de o cerere de retragere 

nevalidă. Altfel spus emitentul 

este expus riscului de a 

recepționa o cerere de 

retragere care nu este validă 

(spre exemplu persoana care 

a formulat-o nu era îndreptățită 

să exercite dreptul de 

retragere) care potrivit textului 

din proiectul de regulament să 

genereze obligații valabile în 

sarcina emitentului. 

8  
Art. 8. -  Societatea ale cărei acţiuni sunt 
tranzacţionate pe piaţa RASDAQ are obligaţia 
de a achita contravaloarea acţiunilor deţinute de 
acţionarii care  
şi-au exercitat dreptul de retragere din societate 
în situațiile prevăzute de Legea  
nr. 151/2014, în termen de 15 zile lucrătoare 
calculate de la data: 

 
ASOCIAȚIA BROKERILOR 
 
Va rugam sa prevedeti in 
Regulament, la art. 8, un 
termen maxim rezonabil in 
care societatea trebuie sa 
obtina raportul de evaluare al 
expertului autorizat 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

 a) stabilirii de către expertul autorizat 
independent a preţului acţiunilor care urmează a 
fi plătit acţionarilor care solicită retragerea din 
societate, pentru cererile depuse până la data 
stabilirii preţului; 
 b) depunerii cererii, pentru cererile 
depuse ulterior stabilirii preţului de către expertul 
autorizat independent numit de oficiul registrului 
comerţului. 
 

independent  cu privire la 
pretul actiunilor, intrucat 
termenul de 15 zile pentru 
efectuarea platii actiunilor 
curge de la acest moment. In 
actuala forma a art. 8 din 
Proiectul de regulament, exista 
riscul ca termenul de 15 zile 
pentru plata actiunilor pentru 
actionarii care isi exercita 
dreptul de retragere din 
societate sa se prelungeasca 
foarte mult, pentru actionarii 
care au depus cererile de 
retragere inainte de stabilirea 
pretului actiunilor de catre 
expertul autorizat independent. 
 
ANEVAR 
 
Propunere de modificare: 
Art. 8. Societatea ale cărei 
acțiuni sunt tranzacționate pe 
piața RASDAQ are obligația de 
a achita contravaloarea 
acțiunilor deținute de acționarii 
care și-au exercitat dreptul de 
retragere din societate în 
situațiile prevăzute de Legea 
151/2014, în termen de 15 zile 
lucrătoare calculate de la data 
a) stabilirii de către 

evaluatorul autorizat 
independent a preţului 
acţiunilor care urmează a fi 
plătit acţionarilor care 
solicită retragerea din 
societate, pentru cererile 
depuse până la data 
stabilirii preţului; 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

b) depunerii cererii, pentru 
cererile depuse ulterior 
stabilirii preţului de către 
evaluatorul autorizat 
independent numit de 
oficiul registrului comerţului 

 
Motivare: 
Ordonanța Guvernului nr. 
24/2011 privind unele măsuri 
în domeniul evaluării bunurilor. 
 
SIBEX 
 
„Art. 8. - Societatea ale cărei 
acţiuni sunt tranzacţionate pe 
piaţa RASDAQ are obligaţia de 
a achita contravaloarea 
acţiunilor deţinute de acţionarii 
care şi-au exercitat dreptul de 
retragere din societate în 
situațiile prevăzute de Legea 
nr. 151/2014, în termen de 15 
zile lucrătoare calculate de la 
data:  
a) stabilirii de către expertul 
autorizat independent a 
preţului acţiunilor care 
urmează a fi plătit acţionarilor 
care solicită retragerea din 
societate, pentru cererile 
depuse până la data stabilirii 
preţului;  
b) depunerii cererii, pentru 
cererile depuse ulterior stabilirii 
preţului de către expertul 
autorizat independent numit de 
oficiul registrului comerţului” 
Observaţie: 
- Ce se întâmplă în cazul în 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

care societatea nu are 
suficiente lichidităţi pentru 
plata contravalorii acţiunilor 
deţinute de acţionarii care şi-
au exercitat dreptul de 
retragere din societate? 
 
Exalex Dotco SRL – 
companie de consultanță 
Articolul 8 se reformulează 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. 8.- Societatea ale cărei 
acţiuni sunt tranzacţionate pe 
piaţa RASDAQ are obligaţia de 
a achita contravaloarea 
acţiunilor deţinute de acţionarii 
care şi-au exercitat dreptul de 
retragere din societate în 
situațiile prevăzute de Legea 
nr. 151/2014, în termen de 15 
zile lucrătoare calculate de la 
data depunerii la societate de 
către expertul desemnat în 
baza art. 134 alin. (4) din 
Legea nr. 31/1990, a raportului 
privitor la preţul acţiunilor care 
urmează a fi plătit acţionarilor 
care şi-au exercitat dreptul de 
retragere din societate. 
 
1. În practică, întocmirea unui 
raport de evaluare de 
complexitatea celui necesar 
determinării preţului acţiunilor 
în procedura de retragere 
durează între 2 şi 3 luni. Din 
acest motiv, în marea 
majoritate a cazurilor, 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

finalizarea acestui raport are 
loc după expirarea termenului 
de exercitare a dreptului de 
retragere. Având în vedere 
acest fapt, ipoteza de la 
punctul b) aşa cum este 
formulată, induce ideea că se 
pot depune cereri de retragere 
dincolo de termenele stabilite 
de legea 151/2014. Din acet 
motiv ea trebuie eliminată. 
2. Termenul de plată trebuie 
să curgă de la o dată care 
poate fi certificată, cum este 
data depunerii raportului de 
către expertul desemnat. Data 
la care expertul stabileşte 
preţul nu poate fi certificată şi 
deci nu poate fi utilizată ca 
referinţă pentru termenul de 
plată. 
 

Schoenherr și asociații  
SCA  
Art. 8 Regulamentul ar trebui 

să prevadă dreptul acționarilor, 

care si-au exercitat dreptul de 

retragere anterior stabilirii 

prețului de retragere, de a 

renunța la cererea de 

retragere, având în vedere că 

aceștia nu au cunoscut prețul 

stabilit pentru acțiuni. Este 

inacceptabil ca acționarii să își 

exercite dreptul de retragere 

fără a cunoaște un element 

esențial al dreptului respectiv 

prețul de retragere și fără ca la 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

momentul în care informația 

referitoare la preț este 

disponibilă să își poată retrage 

cererea.  În cazul în care ASF 

nu va recunoaște această 

posibilitate în mod expres 

aplicarea practică a 

mecanismului de retragere va 

deschide oportunitatea unor 

abuzuri. 

Nu este clar ce înseamnă data 

stabilirii de către expertul 

autorizat a prețului acțiunilor în 

caz de retragere, putând fi 

vorba fie de data întocmirii 

raportului, fie de data publicării 

acestui raport, ori data la care 

conducerea societății ia 

cunoștință de acesta.  

Este neclar dacă dreptul de 

retragere poate fi exercitat 

parțial sau în totalitate.  

Lipsesc prevederi care să 

stabilească mecanismul de 

plată a prețului de retragere.  

Lipsesc  prevederi care să 

stabilească măsurile aplicabile 

situațiilor în care cererile de 

retragere sunt în mod 

nemotivat respinse sau în care 

emitentul nu respectă termenul 

de plată a prețului de retragere 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

sau refuză plate acestuia. 

 

9 Art. 9. - În cazul exercitării dreptului de retragere 
din societate de către acționarii unei societăți ale 
cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa 
RASDAQ, în condițiile prevăzute de Legea nr. 
151/2014, societatea este obligată să informeze 
A.S.F. și Bursa de Valori București (B.V.B.), prin 
transmiterea de rapoarte curente, în termen de 
cel mult 24 de ore de la: 
         a) înregistrarea primei cereri de retragere; 

b) iniţierea demersurilor la oficiul registrului 
comerţului în vederea desemnării expertului 
evaluator; 
 c) numirea de către oficiul registrului 
comerţului a expertului evaluator; 
 d) stabilirea de către expertul autorizat 
independent desemnat de oficiul registrului 
comerţului a preţului acţiunilor care urmează a fi 
plătit acţionarilor care solicită retragerea din 
societate; 
 e) încheierea termenului de depunere a 
cererilor de retragere; 
 f) încheierea termenului de achitare către 
acţionarii retraşi din societate a contravalorii 
acţiunilor deţinute, respectiv de la finalizarea 
procedurii de retragere a acţionarilor din 
societate. 
 

SIF BANAT CRIȘANA  
 
-Reglementarea de sancțiuni 
contravenționale pentru 
neîndeplinirea obligațiilor de 
raportare reglementate de art. 
9 din Proiectul de regulament, 
sancțiuni asemănătoare celor 
din Legea nr. 297/2004  
referitoare la neîndeplinirea de 
către un emitent a obligațiilor 
de raportare stabilite de lege în 
sarcina emitenților. 
 
 
 
ANEVAR 
Propunere de modificare: 
 
Art. 9. În cazul exercitării 
dreptului de retragere din 
societate de către acționari 
unei societăți ale cărei acțiuni 
sunt tranzacționate pe piața 
RASDAQ, în condițiile 
prevăzute de legea 151/2014, 
societatea este obligată să 
informeze ASF și Bursa de 
Valori București (BVB) prin 
transmiterea de rapoarte 
curente, în termen de cel mult 
24 de ore de la: 
a) înregistrarea primei cereri 

de retragere 
b) iniţierea demersurilor la 

oficiul registrului comerţului 
în vederea desemnării 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

evaluatorului autorizat 
independent; 

c) desemnarea de către 
oficiul registrului comerţului 
a evaluatorului autorizat; 

d) stabilirea de către 
evaluatorul autorizat 
independent desemnat de 
oficiul registrului comerţului 
a preţului acţiunilor care 
urmează a fi plătit 
acţionarilor care solicită 
retragerea din societate; 

e) încheierea termenului de 
depunere a cererilor de 
retragere 

f) încheierea termenului de 
achitare către acționarii 
ertrași din societate a 
contravalorii acțiunilor 
deținute, respectiv de la 
finalizarea procedurii de 
retragere a acționarilor din 
societate 

Motivare: 
Ordonanța Guvernului nr. 
24/2011 privind unele măsuri 
în domeniul evaluării bunurilor. 
 
DEPOZITARUL CENTRAL 
 
Observație privind art. 9 lit. f) 
coroborat cu art. 10 din 
proiectul de regulament. Astfel, 
prevederile in cauza contin 
dispozitii referitoare la procesul 
de retragere a actiunilor de la 
tranzactionarea pe piata 
RASDAQ si radiere a acestora 
din evidenta ASF, insa acestea 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

nu contin si dispozitii prin care 
sa se asigure incheierea cu 
succes a procedurii de 
retragere a actionarilor din 
societate si efectiva 
transmitere a dreptului de 
proprietate asupra actiunilor de 
la actionari la societate, care 
opereaza numai in momentul 
inregistrarii acestuia in registrul 
actionarilor.  
Acest lucru ar putea genera o 
serie de efecte nedorite in 
cadrul procedurii de retragere, 
in conditiile in care ar exista 
posibilitatea reala ca emitentul 
sa efectueze plata 
contravalorii  actiunilor catre 
actionarii care au depus 
cererea de retragere, insa sa 
nu efectueze demersuri in 
ceea ce priveste inregistrarea 
transferului de proprietate in 
registrul actionarilor inainte ca 
aceste  actiuni sa fie retrase 
de la tranzactionarea pe piata 
RASDAQ si radiate din 
evidenta ASF. Practic, la data 
retragerii actiunilor de la 
tranzactionarea pe piata 
RASDAQ si radierea acestora 
din evidenta ASF, in registrul 
actionarilor ar putea figura 
persoane carora li s-au 
efectuat in prealabil plata 
contravalorii actiunilor in 
legatura cu care si-au exercitat 
dreptul de retragere din 
societate. 
Pentru motivele de mai sus, 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

consideram ca o completare a 
art. 9 lit. (f), in sensul eliberarii 
unei confrmari din partea 
depozitarului central al 
emitentului cu privire la 
inregistrarea retragerii 
actionarilor care si-au exprimat 
acest drept si inregistrarea 
transferului asupra actiunilor 
catre societate in registrul 
actionarilor, ar putea inlatura 
aceste inconveniente.  
 
Exalex Dotco SRL – 
companie de consultanță 
Articolul 9 se reformulează 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. 9. – Pentru ca A.S.F. şi 
Bursa de Valori Bucureşti 
(B.V.B.) să îşi poată îndeplini 
atribuţiile în raport cu 
prevederile Legii nr. 151/2014, 
societăţile ale căror acţiuni 
sunt tranzacţionate pe piaţa 
RASDAQ sunt obligate să 
informeze A.S.F. şi B.V.B. 
asupra derulării procedurii de 
retragere, prin transmiterea a 
trei rapoarte curente, în 
următoarele condiţii: 
a) Raport curent privitor la 
publicarea în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a, a 
hotărârii adunării generale 
extraordinare a acţionarilor 
prevăzută la art. 2 din Legea 
151/2014. Raportul curent va fi 
transmis în termen de 5 zile 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

lucrătoare de la data publicării, 
dată de la care hotărârea este 
opozabilă terţilor, şi va fi însoţit 
de hotărârea adunării generale 
extraordinare a acţionarilor 
publicată în facsimil. 
b) Raport curent asupra 
retragerii acţionarilor din 
societate. Raportul curent va fi 
transmis în termen de 24h de 
la expirarea perioadei de 
exercitare a dreptului de 
retragere stabilită prin art. 3, 
art. 4 şi art. 7 din Legea 
115/2014, indiferent dacă au 
fost sau nu înregistrate cereri 
de retragere din partea 
acţionarilor, şi va cuprinde cel 
puţin următoarele informaţii: 
- Perioada de exercitare a 
dreptului de retragere 
- Numărul acţionarilor care şi-
au exercitat dreptul de 
retragere în conformitate cu 
prevederile art. 134 din Legea 
nr. 31/1990 
- Numărul total de acţiuni 
răscumpărate de societate în 
urma exercitării dreptului de 
retragere de către acţionari. 
c) Raport curent privitor la 
depunerea de către expertul 
desemnat a raportului privitor 
la preţul pe care trebuie să-l 
plătească societatea 
acţionarilor care şi-au exercitat 
dreptul de retragere. Raportul 
curent va fi transmis în termen 
de 24 h de la depunerea de 
către expertul desemnat a 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

raportului său la societate şi va 
cuprinde cel puţin următoarele 
informaţii: 
- Datele de identificare ale 
expertului desemnat  
- Modalităţile prin care 
acţionarii pot consulta raportul 
întocmit de expertul desemnat 
- Preţul determinat de expertul 
desemnat pentru o acţiune 
- Numărul total de acţiuni 
deţinute de acţionarii care şi-
au exercitat dreptul de 
retragere 
- Valoarea totală pe care o are 
de plătit societatea către 
acţionarii care şi-au exercitat 
dreptul de retragere 
Motivare 
1. Rapoartele curente 
necesare A.S.F. şi B.V.B în 
exercitarea atribuţiilor lor în 
legătură cu aplicarea 
prevederilor legii 151/2014 nu 
au acoperire legală prin Legea 
nr. 297/2014 sau 
Regulamentul CNVM nr. 
1/2006. Din acest motiv este 
obligatorie precizarea că 
aceste rapoarte vin în 
aplicarea Legii 151/2014. 
2.  Un număr de şapte 
rapoarte este mult prea mare 
creând dificultăţi şi costuri 
inutile atât pentru cele aproape 
1000 de societăţi vizate, cât şi 
pentru A.S.F. care ar fi 
obligată să ţină evidenţa celor 
aproape 7000 de rapoarte ce 
urmează a fi depuse într-un 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

interval foarte scurt. Din acest 
motiv este necesară 
concentrarea informaţiilor de 
care A.S.F. şi B.V.B. într-un 
număr minim de rapoarte, 
respectiv trei. 
3. Informaţia cerută prin 
raportul de la punctul a) nu 
este relevantă. Este mult mai 
important ca A.S.F. să 
cunoască perioada exactă în 
care se poate exercita dreptul 
de retragere în cazul fiecărei 
societăţi. 
4. Informaţiile de la punctele b) 
şi c) sunt informaţii publice şi 
nu sunt relevante în procesul 
de monitorizare 
5. Informaţiile de la punctele d) 
şi f) nu sunt certificabile şi sunt 
ambigue. 
6. Cele trei rapoarte propuse 
cuprind toate informaţiile 
necesare A.S.F. şi B.V.B 
7. Data publicării în Monitorul 
Oficial a hotărârii AGA este 
esenţială întrucât este data de 
la care hotărârea devine 
opozabilă terţilor, deci şi A.S.F. 
şi B.V.B. De aceea este 
obligatorie informarea atât a 
A.S.F. cât şi a B.V.B asupra 
acestei date printr-un raport 
curent. Mai mult, această dată 
marchează începutul perioadei 
de retragere, deci este 
esenţială şi pentru acţionari. 
8. Al doilea raport are rolul de 
a informa A.S.F. şi B.V.B 
asupra finalizării perioadei în 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

care acţionarii şi-au putut 
exercita dreptul de retragere, 
precum şi asupra rezultatelor 
înregistrate.  
9. Al treilea raport are în primul 
rând rolul de a informa 
acţionarii asupra preţului ce 
urmează să-l primească în 
urma retragerii din societate şi 
asupra momentului din care 
începe să curgă termenul de 
plată. 
 

Schoenherr și asociații  
SCA  
 
Art. 9 – În vederea unei 

proceduri cât mai 

transparente, raportul de 

evaluare ar trebui să fie făcut 

public. 

10 Art. 10. - Acţiunile tranzacţionate pe piaţa 
RASDAQ vor fi retrase de la tranzacţionare şi 
radiate din evidenţa A.S.F. ulterior transmiterii de 
către societate a raportului curent conform art. 9 
f), în cazul: 
 a) societăţilor care nu au convocat și nu 
au efectuat demersurile necesare pentru 
desfășurarea adunării generale extraordinare a 
acționarilor în termenul de 120 zile stabilit la art. 
2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 şi care au 
derulat procedura de retragere a acționarilor din 
societate; 
 b) societăţilor care nu au desfășurat 
adunarea generală extraordinară a acționarilor 
din cauza neîndeplinirii condiţiilor legale de 
cvorum şi care au derulat procedura de 
retragere a acționarilor din societate; 

 
ASOCIAȚIA BROKERILOR 
 
Este necesar ca proiectul de 
regulament sa clarifice, din 
punct de vedere al acordarii 
dreptului de retragere al 
actionarilor, situatia in care 
hotararea AGEA de a nu lista 
societatea nici pe o piata 
reglementata, nici pe ATS, 
este atacata in instanta de 
catre un actionar, cu 
suspendarea respectivei 
hotarari, iar termenul in care 
instanta emite sentinta 
definitiva depaseste cele 12 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

 c) societăţilor care nu au adoptat nicio 
hotărâre în adunarea generală extraordinară a 
acționarilor din cauza neîndeplinirii condiţiilor 
legale de majoritate şi care au derulat procedura 
de retragere a acționarilor din societate; 
 d) societăţilor care au adoptat în 
adunarea generală extraordinară a acționarilor 
hotărârea ca societatea să nu facă demersurile 
legale necesare în vederea admiterii la 
tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe 
o piaţă reglementată sau a tranzacţionării 
acestora în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacţionare şi care au derulat procedura de 
retragere a acționarilor din societate; 
 e) societăților cărora A.S.F. le-a respins 
cererea de admitere a acțiunilor emise de către 
aceasta pe o piaţa reglementată/sistem 
alternativ de tranzacţionare şi care au derulat 
procedura de retragere a acționarilor din 
societate în cazul în care se acordă acest drept 
de retragere în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 151/2014. 
 

luni prevazute in Regulament, 
respectiv in Lege. Dreptul de 
retragere al actionarilor este 
de 90 zile de la publicarea 
hotararii adunarii generale. 
 
ESTINVEST SA 
 
4.La art. 10 din proiect  ar 
trebui mai clar specificat ce se 
intampla in cazul in care in 
intervalul de 12 luni specificat 
in Legea 151/2014 nu se 
finalizeaza operatiunea de 
rascumparare a actiunilor 
(exista riscul ca un emitent sa 
fie radiat din evidentele ASF 
iar actionarii care doresc sa se 
retraga sa nu poata sa-si 
recupereze contravaloarea 
actiunilor). Totodata, consider 
ca Dispunerea de masuri nr. 
8/2006 stabileste mult mai bine 
etapele si obligatiile 
emitentului in cazul unei 
delistari. 
 
Exalex Dotco SRL – 
companie de consultanță 

 
Articolul 10 se reformulează 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. 10. – Acţiunile 
tranzacţionate pe piaţa 
RASDAQ vor fi retrase de la 
tranzacţionare şi radiate din 
evidenţa A.S.F. în urma 
depunerii rapoartelor curente 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

prevăzute la art. 9 după cum 
urmează: 
a) În cazul societăţilor care au 
adoptat în adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor o 
hotărâre prin care au decis ca 
societatea să nu facă 
demersurile legale necesare în 
vederea admiterii la 
tranzacţionare a acţiunilor 
emise de societate pe o piaţă 
reglementată sau a 
tranzacţionării acestora în 
cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacţionare, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data 
transmiterii raportului curent 
prevăzut la art. 9 litera a) 
b) În toate celelatle cazuri, în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la data transmiterii raportului 
curent prevăzut la art. 9 litera 
b). 
Motivare: 
1. Publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
IV-a a hotărării adunării 
generale extraordinare a 
acţionarilor prin care acţionarii 
decis ca societatea să nu facă 
demersurile legale necesare în 
vederea admiterii la 
tranzacţionare a acţiunilor 
emise de societate pe o piaţă 
reglementată sau a 
tranzacţionării acestora în 
cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacţionare, este momentul 
din care această hotărâre este 
opozabilă terţilor, şi deci 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

devine opozabilă şi faţă de 
A.S.F. şi B.V.B. Din acest 
motiv retragerea de la 
tranzacţionare trebui efectuată 
în urma raportului curent prin 
care societatea informează 
asupr publicării hotărârii. 
2. În absenţa unei astfel de 
hotărîri, momentul în care 
trebuie efectuată retragerea de 
la tranzacţionare este 
publicarea raportului curent 
privitor la modul de defăşurare 
a procedurii de retragere a 
acţionarilor. 
3. În cazul societăţilor care nu 
depun rapoartele curente 
prevăzute la art. 9, retragerea 
de la tranzacţionare se va face 
prin efectul desfiinţării 
RASDAQ la 24 octombrie 
2015. 
 

Schoenherr și asociații  
SCA  
Ar trebui menționat termenul în 
care ASF va aproba retragerea 
și radierea acțiunilor întrucât 
formularea ulterior poate 
însemna și un interval de 
câteva luni. 

11 Dispoziţii tranzitorii și finale 
 
Art. 11. - La data încheierii termenului prevăzut 
de art. 9 alin. (1) din Legea  
nr. 151/2014, acţiunile tranzacţionate pe piaţa 
RASDAQ vor fi retrase de la tranzacţionare şi 
radiate din evidenţa A.S.F., în cazul societății  
care nu a primit cereri de retragere din societate 
din partea acţionarilor şi se află în una dintre 

 
Florin DAN 
 
Legea 151 la art 3 alin 2 
specifica clar ca „‟… dreptul de 
retragere este de 90 zile de la 
publicarea AGA….‟‟ 
Normele nu specifica nimic 
daca Registrul Comertului nu 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

următoarele situaţii: 
 a) nu a convocat și nu a desfășurat 
demersurile necesare desfășurării adunării 
generale extraordinare a acționarilor în termenul 
de 120 zile stabilit la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 
151/2014; 
 b) nu a desfășurat adunarea generală 
extraordinară a acționarilor din cauza 
neîndeplinirii condiţiilor legale de cvorum; 
 c) nu a adoptat nicio hotărâre în 
adunarea generală extraordinară a acționarilor 
din cauza neîndeplinirii condiţiilor legale de 
majoritate; 
 d) a adoptat în adunarea generală 
extraordinară a acționarilor hotărârea ca 
societatea să nu facă demersurile legale 
necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a 
acţiunilor emise de societate pe o piaţă 
reglementată sau a tranzacţionării acestora în 
cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare; 
 e) A.S.F. a respins cererea de admitere a 
acțiunilor emise de către aceasta pe o piaţa 
reglementată/sistem alternativ de tranzacționare. 
 

numeste in timp util expertul 
autorizat sau daca de la 
numirea acestuia timpul 
necesar pentru efectuarea 
expertizei si stabilirea pretului 
depaseste cele 90 zile din 
lege. 
 Art 11 lit d din norme este 
total contrar articolului 3 alin 2 
din Lege.. 
 

Exalex Dotco SRL – 
companie de consultanță 

Articolul 11 se elimină 
 Motivare: 
Cazurile prevăzute la articolul 
11 sunt acoperite integral de 
articolul 10 
Articolele 12, 13, 14 şi 15 se 
renumerotează şi devin 
Articolele 11, 12, 13 şi 14. 

12 Art. 12. - Unitățile de fond emise de organismele 
de plasament colectiv pentru care societatea de 
administrare a investițiilor nu a luat o decizie cu 
privire la efectuarea demersurilor legale 
necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a 
unităţilor de fond pe o piaţă reglementată sau în 
cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare 
vor fi retrase de la tranzacţionare la data 
încheierii termenului de 12 luni prevăzut la art. 9 
alin. (1) din Legea nr. 151/2014. 
 

ANPI 
A se vedea observațiile de la 
art. 5 

13 Art. 13. – Până la data restructurării pieței 
RASDAQ și a pieței valorilor mobilare necotate 
prin retragerea de la tranzacționare a acțiunilor 
potrivit art. 10-12, se aplică corespunzător 
prevederile art. 14 – 21. 

SIF BANAT CRIȘANA  
 
-La art. 13 sintagma „data 
restructurării pieței RASDAQ” 
ar trebui înlocuită cu sintagma 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

 „data încetării activității pieței 
RASDAQ”, pentru a 
corespunde fidel art. 9 din 
Legea nr. 151/2014 și de a nu 
da naștere la confuzii, în 
sensul că piața RASDAQ s-ar 
restructura/transforma într-o 
altă piață, ceea ce nu ar 
corespunde realității, din 
moment piața RASDAQ se 
desființează prin efectul Legii 
nr. 151/2014, la împlinirea 
termenului de la art. 9 din lege, 
ea nefiind supusă vreunei 
restructurări. 
 

14 Art. 14. – Până la expirarea celor 12 luni 
prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 
151/2014 se menține regimul de tranzacționare 
și de decontare a tranzacțiilor efectuate în cadrul 
pieței RASDAQ și pe piața valorilor mobiliare 
necotate existent la data intrării în vigoare a 
prezentului regulamentului. 
 

 

15 Art. 15. – Până la data retragerii acțiunilor de la 
tranzacţionarea pe piața RASDAQ sau pe piața 
valorilor mobiliare necotate sunt aplicabile 
obligaţiile de raportare prevăzute la art. 16 – art. 
19. 
 

 

16 Art. 16. - Societățile ale căror acțiuni sunt 
tranzacționate în cadrul pieței RASDAQ sau pe 
piața valorilor mobiliare necotate au obligațiile de 
raportare prevăzute la art. 113  
lit. A a)-c), j), k) şi lit. E din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 1/2006. 
 
 (2) În cazul societăților menționate la 
alin.(1) nu este obligatorie întocmirea rapoartelor 
prevăzute la art. 225 din Legea nr. 297/2004 și 

Exalex Dotco SRL – 
companie de consultanță 

Articolul 16 se elimină 
Motivare: 
Obligaţiile de raportare de la 
aliniatul (1) sunt deja 
prevăzute prin Dispunerea de 
Măsuri CNVM nr. 11/2010, 
dublarea lor creează 
ambiguitate şi confuzie. 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

la art. 113 lit. G alin.(3)-(6) din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 1/2006.  
 
 (3) Prevederile art. 259 din Legea nr. 
297/2004 se aplică în cazul societăților ale căror 
acțiuni sunt tranzacționate pe piața RASDAQ 
sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, în 
condițiile în care respectivele societăți au, potrivit 
reglementărilor incidente obligaţia de auditare a 
situaţiilor financiare.  
 

Întrucât RASDAQ nu este 
piaţă reglementată, obligaţiile 
prevăzute de Legea 297/2004 
şi Regulamentul CNVM nr. 
1/2006 nu sunt aplicabile 
societăţilor listate pe 
RASRDAQ. Regulamentul, 
care face parte din legislaţia 
secundară, nu poate adăuga la 
lege. 
Articolele 17, 18, 19, 20 şi 21 
se renumerotează şi devin 
Articolele 15, 16, 17, 18 şi 19 
 
Articol nou: 
Art. 20. – Începând cu data 
intrării în vigoare a prezentului 
Regulament, B.V.B. nu va mai 
admite la tranzacţionare pe 
RASDAQ sau pe piaţa valorilor 
mobiliare necotate, acţiuni 
emise de vreo societate sau 
unităţi de fond emise de vreun 
OPCVM 
 
Articolele 22 şi 23 se 
renumerotează şi devin 
Articolele 21 şi 22. 

17 Art. 17. - Până la data retragerii acțiunilor de la 
tranzacţionare şi a radierii acestora din evidenţa 
A.S.F., auditorii financiari ai societăților ale căror 
acțiuni sunt tranzacționate pe piața RASDAQ 
sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate și care, 
potrivit reglementărilor incidente, au obligația de 
auditare, trebuie să respecte prevederile art.113 
lit. F din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. În 
vederea respectării de către auditorii financiari a 
obligațiilor ce le revin, administratorii societăților 
comerciale în cauză au obligația să transmită 
auditorilor financiari documentele necesare, în 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

conformitate cu  art.113 lit. F alin. (2) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.  
 

18 Art. 18. - (1) In cazul în care B.V.B. constată, în 
activitatea de publicare pe pagina proprie de 
internet a rapoartelor curente furnizate de 
societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate 
pe piața RASDAQ sau pe piaţa valorilor 
mobiliare necotate, existența unor informații 
contradictorii în legătură cu persoanele care 
semnează și/sau transmit aceste rapoarte, 
B.V.B. poate solicita, iar emitentul are obligația 
să pună la dispoziția acestuia, în cel mai scurt 
timp posibil și cu o dată cât mai recentă față de 
data solicitării, un certificat constatator emis de 
oficiul registrului comerțului privind constatarea 
deținerii calității de persoană 
împuternicită/reprezentant legal al societății 
respective.  
 (2) În cazul în care se produce o situație 
conform prevederilor alin. (1), B.V.B. publică pe 
pagina proprie de internet doar acele rapoarte 
curente întocmite și transmise în numele unui 
emitent de către persoanele înregistrate la oficiul 
registrului comerțului ca având calitatea de 
persoană împuternicită/reprezentant legat al 
societății.  
 (3) B.V.B. va aduce la cunoștința 
publicului informaţiile puse la dispoziţie de către 
societăţile prevăzute la alin. (1), în legătură cu 
hotărârile sau alte acte de executare silită care 
privesc organizarea, conducerea şi funcţionarea 
societăţii. 
 

 

19 Art. 19. - Prevederile art.116 din Regulamentul 
C.N.V.M. nr.1/2006 sunt incidente şi în cazul 
societăţilor ale căror valori mobiliare sunt 
tranzacţionate pe piaţa RASDAQ sau pe piața 
valorilor mobiliare necotate. 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

20 Art. 20. – (1) Societăţile ale căror acţiuni sunt 
tranzacţionate pe piaţa RASDAQ și piaţa 
valorilor mobiliare necotate care au convocat, 
anterior emiterii prezentului regulament, o 
adunare generală extraordinară a acționarilor de 
retragere de la tranzacționare în temeiul 
Dispunerii de măsuri nr. 8/20061 pot derula 
procedura inițiată conform prevederilor acesteia. 
 

 

21 Art. 21. - (1) Prevederile Regulamentului A.S.F. 
nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi 
ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale 
acționarilor societăților comerciale, cu 
modificările și completările ulterioare, se aplică 
în mod corespunzător în cazul societăților ale 
căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața 
RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare 
necotate. 
 (2) Prin excepție de la prevederile alin. 
(1), societățile ale căror acțiuni sunt 
tranzacționate pe piața RASDAQ sau pe piața 
valorilor mobiliare necotate nu au obligația să 
efectueze convocarea unei adunări generale a 
acționarilor sau să pună la dispoziția acționarilor 
informațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din 
Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și 
completările ulterioare în limba engleză. În cazul 
în care societatea nu dispune de o pagină de 
web proprie, documentele și/sau informațiile 
care se pun la dispoziția acționarilor în 
conformitate cu Regulamentul nr. 6/2009, cu 
modificările și completările ulterioare vor fi puse 
la dispoziția acționarilor cel puțin la sediul 
societății. 
 

 

22 Art. 22. - Acțiunile tranzacționate pe piața 
valorilor mobiliare necotate vor fi retrase de la 
tranzacţionare şi radiate din evidenţa A.S.F. la 

RAFO SA 
 
Intrucat singura diferenta 

                                                           
1
 Dispunerea de măsuri nr. 8/2006 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României. 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

data încheierii termenului de 12 luni prevăzut la 
art. 9 alin. (1) din Legea nr. 151/2014. 
 

instituita de legiuitor in 
cuprinsul Legii nr. 151/2014, 
intre cele doua categorii de 
societati, este cea referitoare 
la dreptul de retragere acordat 
doar actionarilor societatilor 
ale caror actiuni sunt 
tranzactionate pe piata 
RASDAQ (motivatia, eronata 
din punctul nostru de vedere, 
fiind data la amendamentul nr. 
6, propus si admis de catre 
Comisia pentru buget, finante 
si banci din Camera 
Deputatilor) in vederea aplicarii 
unui tratament similar celor 
doua categorii de societati 
si pentru o mai buna intelegere 
a normei legale, apreciem ca, 
si in cazul societatilor ale caror 
actiuni sunt tranzactionate pe 
piata valorilor mobiliare 
necotate, este necesara 
indicarea expresa a cauzelor 
care conduc la efectul juridic 
prevazut de art. 22 din 
Proiectul de Regulament 
(asemanator prevederilor art. 
11 din Proiectul 
de Regulament, cu distinctia la 
care am facut referire mai 
sus), astfel ca propunem 
modificarea art. 22 din 
Proiectul de Regulament dupa 
cum urmeaza: 
  
"La data incheierii termenului 
de 12 luni prevazut la art. 9 
alin. (1) din Legea nr. 
151/2014, actiunile 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

tranzactionate pe piata 
valorilor mobiliare necotate vor 
fi retrase de la tranzactionare 
si radiate din evidenta A.S.F. 
in cazul societatii care se afla 
in una din urmatoarele situatii: 
a) nu a convocat si nu a 
desfasurat demersurile 
necesare desfasurarii adunarii 
generale extraordinare a 
actionarilor in termenul de 120 
zile stabilit la art. 2 alin. (1) din 
Legea nr. 151/2014; 
b) nu a desfasurat adunarea 
generala extraordinara a 
actionarilor din cauza 
neindeplinirii conditiilor legale 
de cvorum; 
c) nu a adoptat nicio hotarare 
in adunarea generala 
extraordinara a actionarilor din 
cauza neindeplinirii conditiilor 
legale de majoritate; 
d) a adoptat in adunarea 
generala extraordinara a 
actionarilor hotararea ca 
societatea sa nu faca 
demersurile legale necesare in 
vederea admiterii la 
tranzactionare a actiunilor 
emise de societate pe o piaţa 
reglementata sau a 
tranzactionarii acestora in 
cadrul unui sistem alternativ de 
tranzactionare; 
e) A.S.F. a respins cererea de 
admitere a actiunilor emise de 
catre aceasta pe o piata 
reglementata/sistem alternativ 
de tranzactionare." 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

 

23 Art. 23. - Prezentul regulament intră în vigoare 
la data publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

 

 

24 Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentului 
regulament se abrogă orice alte dispoziții 
contrare. 

 

 

25  Observaţii cu caracter 
general  

OPPC 
 
1. Stabilirea existenței unor 
drepturi esențiale ale 
acționarilor, incluzând, dar 
nelimitându-se la: 

- Dreptul de a beneficia de 
ofertele publice de preluare 
la schimbarea controlului; 

 
- Dreptul la aplicarea votului 

cumulativ la alegerea 
consiliului de administrație; 

 
Dreptul de a beneficia de 
rapoarte semestriale și 
trimestriale 
 
 
2. Stabilirea regimului juridic 
aplicabil în cazul în care 
anumite societăți listate pe 
Piața RASDAQ sau acționarii 
majoritari ai unor asemenea 
societăți au anumite obligații 
născute în perioada de 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

existență a Pieței RASDAQ 
(ex. obligația efectuării ofertei 
publice de preluare), dar 
neexecutate încă (stabilirea 
regimului juridic tranzitoriu) 

3. Stabilirea procedurii de 
transfer al acțiunilor de pe 
Piața RASDAQ pe sistemul 
alternativ de tranzacționare, 
precum și a consecințelor 
juridice ale situației în care 
emitenții respectivi nu 
îndeplinesc condițiile 
tranzacționării în cadrul 
sistemului alternativ ales. 
 

4. În cadrul procedurii de 

transfer, apreciem că este 

necesar să fie respectate 

prevederile Directivei 

2014/65/UE a Parlamentului 

European și al Consiliului, 

precum și reglementările 

specifice ale operatorilor 

sistemelor de tranzacționare, 

inclusiv cele care vizează 

activitatea societăților 

/participanților inițiatori. 

 
 
5. Stabilirea consecințelor 
juridice ale absenței indicării în 
hotărârea AGA a sistemului 
alternativ de tranzacționare 
ales. 
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Nr. 
crt. 

 

Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

6. Stabilirea unor norme 
tranzitorii cu privire la perioada 
în care organismele de 
plasament colectiv cu investiții 
în acțiuni listate în prezent pe 
Piața RASDAQ sunt ținute să 
se conformeze cerințelor 
legale privind limitele 
investiționale în titluri care nu 
sunt listate pe o piață 
reglementată. 
 
 
AIPC  
 
1. Prevederile Legii nr. 

151/2014 sunt ambigue şi 
insuficiente pentru 
protecţia eficientă a 
drepturilor şi intereselor 
acţionarilor care deţin 
acţiuni tranzacţionate pe 
Piaţa RASDAQ. Din acest 
punct de vedere, AIPC 
apreciază că 
reglementările care 
urmează să fie emise de 
ASF în aplicarea legii nu 
vor putea acoperi legal, 
complet şi coerent, toate 
situaţiile care nu au fost 
prevăzute şi reglementate 
de normele Legii nr. 
151/2014. 
 

2. AIPC solicită ASF atât 
efectuarea demersurilor 
necesare pentru 
modificarea şi completarea 
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privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

Legii nr. 151/2014, cât şi 
derularea consultărilor 
publice necesare pentru 
elaborarea reglementărilor 
proprii în aplicarea 
prevederilor Legii nr. 
151/2014. 

 
Emil Dragoș IONESCU – 
investitor pe piața de capital 
 
Consider ca actualul proiect de 
regulament nu protejează 
suficient investitorii minoritari 
care au cumpărat anterior 
acțiuni de pe piața Rasdaq 
știind ca beneficiază de o 
protecție minima. Cel mai 
mare pericol consta in faptul 
ca, odată mutați pe ATS-ul de 
la Sibex, emitenții se pot 
retrage de la tranzacționare 
fără a fi obligați sa efectueze 
oferte publica de cumpărare, 
regulamentul ATS de la Sibex 
neavând nici o prevedere in 
aceste sens.  De aceea cred 
ca este necesar ca A.S.F sa 
oblige operatorii de piețe sa 
modifice regulamentele astfel 
încât emitenții  sa nu se poată 
delista printr-o simpla decizie 
AGA sau sa fie retrași de la 
tranzacționare chiar de către 
operatorul de sistem pentru ca 
nu respecta cerințele de 
transparenta așa cum prevede 
în acest moment regulamentul 
pieței ATS al Sibex. 
O alta problema ar fi la 
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Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

societățile in care majoritarii 
dețin personal sau prin firmele 
pe care le controlează peste 
95% dintre acțiuni.  La aceste 
firme free-floatul este aproape 
inexistent si singura rațiune 
pentru care aceste firme vor 
dori sa rămână pe piaţa este 
doar pentru a se delista ulterior 
fără a fi obligate sa cumpere 
acţiunile minoritarilor. La 
aceste societăţi, unde 
majoritarii deţin peste 95%, 
minoritarii nu beneficiază nici 
măcar de posibilitatea de a 
convoca o AGA pentru ca nu 
deţin nici împreuna 5% din 
capitalul social. De aceea cred 
ca la aceste societăţi, chiar 
daca operatorii de sistem îşi 
dau acordul ca acţiunile sa fie 
admise la tranzacţionare, ar 
trebui ca A.S.F sa nu aprobe 
acest lucru si sa oblige firmele 
sa răscumpere cele 2-3   
procente care se afla la in 
posesia acționarilor minoritari. 
Exista societăţi unde acționarii 
majoritari dețin peste 95% si 
sunt foarte ostili cu minoritarii 
si singurul motiv pentru care ar 
dori sa  rămână pe piaţa de 
capital ar fi ca ulterior sa se 
retragă mai ușor prejudiciind 
grav acționarii minoritari. Si as 
da exemplu doua de astfel de 
societăţi unde sunt acționar de 
ani buni si unde deschiderea 
majoritarilor ce dețin peste 
95% din acțiuni, pentru piața 
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Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

de capital este inexistenta: 
Nutrientul Palota (NUTP) si 
Comtram Sibiu (CODG). 
 
SC FEPA SA Bârlad 
  
Conform prevederilor art. 103  
- Legea 441/2006 (modificarea 
Legii 31/1990) alin. 1 lit. b: 
b) valoarea nominala a 
actiunilor proprii dobandite de 
societate, inclusiv a celor 
aflate deja in portofoliul sau, 
nu poate depasi 10% din 
capitalul social subscris; 
d) plata actiunilor astfel 
dobandite se va face numai 
din profitul distribuibil sau din 
rezervele disponibile ale 
societatii, inscrise in ultima 
situatie financiara anuala 
aprobata, cu exceptia 
rezervelor legale. 
  
- SC FEPA SA Barlad se afla 
sub incidenta prevederilor L. 
85/2006 (Legea insolventei) 
avand un plan de reorganizare 
confirmat. 
In graficul de plati din cuprinsul 
planului nu sunt prevazute 
cheltuieli pentru cumpararea 
de actiuni . 
Persoanele fizice detin ca 
actiuni ale SC FEPA SA 
aproximativ 49% din capitalul 
social . 
Legea nr. 151/2014 precum si 
Proiectul de regulament emis 
de ASF nu are nici o referire 
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Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

cu privire la societatile ce se 
afla in insolventa. 
  
Intrebare: Prevederile Legii 
nr. 151 sunt aplicabile si 
societatilor aflate in 
insolventa? 
 
ASOCIAȚIA BROKERILOR 
 
Va rugam sa reglementati 
problema ne/obligativitatii 
efectuarii de oferte publice de 
preluare in perioada de 12 luni 
in cazul societatilor listate pe 
piata Rasdaq, precum si 
regimul tranzitoriu pentru toate 
celelalte obligatii anterioare ale 
emitentilor de pe piata 
RASDAQ, avand in vedere ca, 
pe de o parte Legea nr. 
151/2014 recunoaste lipsa 
cadrului legal de functionare a 
Pietei Rasdaq, iar pe de alta 
parte exista decizii 
C.N.V.M./A.S.F. anterioare 
prin care au fost sanctionate 
societatile care nu au facut 
oferte publice de preluare 
obligatorii, precum si hotarari 
in instanta in ambele sensuri. 
 
Mentionam ca Legea nr. 
151/2014 nu este cea 
asteptata de piata in vederea 
clarificarii statutului 
actiunilor tranzactionate pe 
Piata RASDAQ si este 
fundamental diferita de toate 
variantele propuse si 
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Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

dezbatute anterior de piata, 
avand in vedere 
urmatoarele: 
-Clarificarea statutului juridic al 
actiunilor care se 
tranzactioneaza pe piata 
RASDAQ prin obligatia impusa 
emitentului de a convoca 
AGEA care sa decida listarea 
acestora pe o piata 
reglementata sau ATS sau 
niciuna din acestea, in locul 
calificarii pietei RASDAQ ca 
ATS avand in vedere 
prevederile din actele 
normative privind piata 
RASDAQ ulterioare publicarii 
Legii nr. 297/2004 privind piata 
de capital, 
-Tratarea societatilor listate pe 
aceasta piata in baza 
prevederilor Legii nr. 31/1990 
si nu a prevederilor Legii nr. 
297/2004, desi acestea au 
avut obligatii similare 
societatilor listate si au fost 
reglementate de A.S.F.. Mai 
mult, aprecierea referitoare la 
„lipsa cadrului legal de 
functionare a pietei RASDAQ” 
mentionata la Art. 2 din Legea 
nr. 151/2014 creaza premisele 
unor actiuni in instanta in ceea 
ce priveste deciziile anterioare 
ale C.N.V.M. / A.S.F. cu privire 
la aceste societati, 
-Delistarea de pe piata 
RASDAQ a emitentilor 
acesteia cu acordarea 
dreptului actionarilor de a se 
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Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

retrage din societate pentru 
emitentii care decid sa nu se 
mai listeze pe piata 
reglementata sau ATS in baza 
Legii nr. 31/1990 – art. 134 si 
nu a reglementarilor aplicate 
pietei RASDAQ pana la 
momentul aparitiei Legii nr. 
151/2014,   
-Neluarea in considerare, la 
Art. 4 din legea nr. 151/2014, a 
posibilitatii ca dupa listarea pe 
un ATS, emitentul sa se 
delisteze de pe acesta la scurt 
timp fara sa aiba obligatia de 
de a acorda dreptul de 
retragere a actionarilor, daca 
aceasta obligatie nu este 
prevazuta in regulile ATS-ului 
respectiv. 
 
 
Av.Alina CONSTANTINESCU 
 
A. Finantarea de catre 
emitent a platii actiunilor 
rascumparate  
Art. 3 alin. 1 din Legea nr. 
151/2014 stabileste un drept 
de retragere din societate in 
cazul in care AGA decide ca 
emitentul sa nu faca demersuri 
de listare pe piata 
reglementata/ATS. 
Textul trimite la art. 134 din 
Legea 31/1990, pentru detaliile 
privind exercitarea acestui 
drept.  

emitentul 
trebuie sa observe cadrul 
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Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

juridic general al 
rascumpararii actiunilor 
proprii, respectiv art. 104 alin. 
(2) coroborat cu art. 1031 alin. 
(1) lit. d) din Legea nr. 
31/1990, sub sanctiunea 
penala mentionata la art. 275 
alin. (1) lit. e) din aceeasi lege:  
Art. 104 (2) Restrictiile 
prevazute la art. 1031, cu 
exceptia celei prevazute la 
art. 1031 alin. (1) lit. d), nu se 
aplica actiunilor dobandite 
in conformitate cu art. 134. 
Art. 1031 (1) Unei societati i 
se permite sa dobandeasca 
propriile actiuni, fie direct, fie 
prin intermediul unei persoane 
actionand in nume propriu, dar 
pe seama societatii in cauza, 
cu respectarea urmatoarelor 
conditii: (…) d) plata 
actiunilor astfel dobandite 
se va face numai din profitul 
distribuibil sau din rezervele 
disponibile ale societatii, 
inscrise in ultima situatie 
financiara anuala aprobata, 
cu exceptia rezervelor 
legale.  
In acest sens sunt si 
prevederile celei de a doua 
Directive a Consiliului din 13 
decembrie 1976 de 
coordonare, in vederea 
echivalarii, a garantiilor impuse 
societatilor comerciale in 
statele membre, in intelesul 
articolului 58 al doilea paragraf 
din tratat, pentru protejarea 
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Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

intereselor asociatilor sau 
tertilor, in ceea ce priveste 
constituirea societatilor 
comerciale pe actiuni si 
mentinerea si modificarea 
capitalului acestora 
(77/91/CEE):  
Articolul 39 Daca societatile 
comerciale sunt autorizate sa 
emita actiuni rambursabile, 
prin legislatia unui stat 
membru se impune 
indeplinirea cel putin a 
urmatoarelor conditii pentru 
rambursarea acestor actiuni: 
 
(a)  rascumpararea trebuie 

sa fie permisa prin 
statutul sau actul 
constitutiv al societatii 
inainte de subscrierea 
actiunilor care urmeaza 
sa fie rascumparate;  

b) acțiunile trebuie să fie 
achitate integral; 
c) condițiile și modul de 
răscumpărare sunt stabilite 
prin statutul sau actul 
constitutiv al societății; 
d) răscumpărarea se poate 
face doar utilizând sume 
disponibile pentru 
repartizare în conformitate 
cu articolul 15 alineatul (1) 
sau sume obținute dintr-o 
nouă emisiune realizată în 
vederea efectuării 
rambursării în cauză; 
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Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

(e)  o suma egala cu 
valoarea nominala sau, 
in absenta acesteia, cu 
echivalentul contabil al 
tuturor actiunilor 
rascumparate trebuie 
depusa intr-o rezerva 
care nu poate fi 
repartizata actionarilor, 
exceptand cazul unei 
reduceri a capitalului 
subscris; rezerva in 
cauza poate fi utilizata 
doar pentru majorarea 
capitalului subscris prin 
capitalizarea 
rezervelor;  

(f) litera e) nu se aplică dacă 
răscumpărarea se face cu 
sume obținute dintr-o nouă 
emisiune realizată în vederea 
efectuării rambursării în cauză; 
(g)  daca se prevede plata 

unei prime catre 
actionari ca urmare a 
rascumpararii, prima 
poate fi platita doar din 
sumele disponibile 
pentru repartizare in 
conformitate cu articolul 
15 alineatul (1) sau 
dintr-o alta rezerva 
decat cea mentionata 
la litera (e) care nu 
poate fi repartizata 
actionarilor, exceptand 
cazul unei reduceri a 
capitalului subscris; 
rezerva in cauza poate 
fi utilizata doar pentru 
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Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

majorarea capitalului 
subscris prin 
capitalizarea rezervelor 
sau pentru acoperirea 
costurilor mentionate in 
articolul 3 litera (j) sau 
a costurilor emisiunii de 
actiuni sau obligatiuni 
sau pentru plata unei 
prime catre detinatorii 
de actiuni sau 
obligatiuni 
rascumparabile;  

(h) notificarea răscumpărării se 
publică sub forma prevăzută 
de legislația fiecărui stat 
membru în conformitate cu 
articolul 3 din directiva 
68/151/CEE. 
 
Articolul 15 alin. (1) 
(a) Cu excepția cazurilor de 
reducere a capitalului subscris, 
nu se poate repartiza 
acționarilor dacă, la data 
încheierii ultimului exercițiu 
financiar, activul net rezultat 
din conturile anuale ale 
societății este sau, după o 
astfel de repartizare, ar scădea 
sub cuantumul capitalului 
subscris plus rezervele care nu 
pot fi repartizate conform legii 
sau statutului; 
(b) dacă partea nevărsată a 
capitalului subscris nu este 
inclusă în activul din bilanț, 
această sumă se deduce din 
cuantumul capitalului subscris 
menționat la litera (a); 
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Proiect de Regulament 

privind statutul juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 

piaţa valorilor mobiliare necotate supus 

consultării publice 

 

 
Observaţii primite privind 
emiterea regulamentului 
pentru  implementarea Legii 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața 
RASDAQ sau pe  piața 
valorilor mobiliare 
necotate/observaţii primite 
în consultarea publică a 
proiectului de regulament 

(c) cuantumul distribuției către 
acționari nu poate depăși 
cuantumul profiturilor de la 
sfârșitul ultimului exercițiu 
financiar plus eventualele 
profituri reportate și sume 
retrase din rezerve disponibile 
în acest scop, minus orice 
pierderi reportate și sume 
depuse în rezerve în 
conformitate cu legea sau 
statutul; 
(d) noțiunea de „repartizare” 
utilizată la literele (a) și (c) 
include, în special, plata 
dividendelor și a dobânzilor 
pentru acțiuni. 
Articolul 16 
Orice repartizare care 
contravine articolului 15 
trebuie restituită de 
acționarii care au primit-o, 
dacă societatea dovedește 
că acționarii în cauză aveau 
sau, în împrejurările date, nu 
puteau să nu aibă cunoștință 
de neregulile privind 
repartizarea efectuată în 
favoarea lor. 
In concluzie, intinderea 
obligatiei de plata a 
actiunilor rascumparate este 
data de marimea „profitului 
distribuibil” sau a „altor 
rezerve”, care dintre acestea 
este mai mare. Legea nu 
permite unei companii sa isi 
rascumpere propriile actiuni 
prin raportare la alti 
parametri sau fara limita sau 
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prin cumularea celor doi 
parametri. 
 
B. Cazuri de ineficienta 
juridica a dreptului de 
retragere statuat de Legea 
nr. 151/2014  
In consecinta, daca emitentul 
inregistreaza pierdere la 
31.12.2014 si nu detine sume 
in pozitia „alte rezerve”, 
dreptul la retragere nu se 
naste (dreptului actionarului 
de a fi platit nu poate sa ii 
corespunda o obligatie de 
plata care nu este permisa de 
lege).  
Societatea poate opune 
actionarului, pe langa 
interdictiile sanctionate penal 
din Legea nr. 31/1990, si art. 
16 din directiva (netranspus), 
mai sus aratat. 
 
C. Reguli de repartizare a 
fondurilor destinate 
rascumpararii actiunilor  

, daca exista 
sume in aceste conturi, 
valoarea totala a 
rascumpararilor va fi limitata 
la valoarea cea mai mare a 
acestor doua pozitii 
financiar-contabile.  
Prin urmare, in cazul unui 
concurs intre actionarii 
retrasi trebuie stabilite 
criterii de alocare a 
fondurilor disponibile.  
Pornind de la principiul ca 
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dreptul de retragere dintr-o 
companie este ireductibil, ar 
trebui sa se acorde prioritate 
cererilor de retragere in 
ordinea inregistrarii la 
societate. Cu titlu exceptional, 
in caz de concurs intre 
actionari cu cereri inregistrate 
la aceeasi data, ar trebui sa se 
aplice alte reguli de 
distribuire a respectivelor 
fonduri, reguli stabilite in 
normele de aplicare si/sau in 
hotararile AGAE relevante. 
Recomandabil in normele de 
aplicare, cu caracter general, 
aplicabile si celorlalte cazuri de 
retragere cuprinse in Legea nr. 
151/12014 (care presupun 
lipsa unei hotarari AGAE). 
 
D. Calendarul critic al AGAE 
relevanta raportat la AGAO 
de bilant  
Nu in ultimul rand, dat fiind 
calendarul critic al 
implementarii Legii nr. 
151/2014 in privinta AGAE 
relevanta, respectiv pana la 
sfarsitul lunii februarie 2015, 
exista riscul substantial ca 
emitentii sa nu aiba auditate 
si/sau aprobate situatiile 
financiare la 31.12.2014 si 
nici BVC pentru anul 2014. In 
acest caz, hotararile AGAE nu 
vor contine rezolutiile necesare 
procedurii de retragere 
mentionate anterior (sursele 
de finantare, suma totala 
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disponibila, criterii de alocare), 
iar actionarii insisi nu vor avea 
reprezentarea corecta a 
existentei, intinderii si 
modalitatii de satisfacere a 
dreptului de retragere.  
Acelasi risc impacteaza si 
emitentii ale caror AGAE vor 
decide listarea pe o anume 
piata reglementata/ATS, 
intrucat exista cerinte de 
listare pe pietele 
reglementate administrate 
de BVB si Sibex care se 
raporteaza la „capitaluri 
proprii conform ultimului 
exercitiu financiar”. Precum 
stiti, esecul listarii pe piata 
reglementata aleasa de AGAE 
are impact patrimonial asupra 
emitentului. 
De asemenea, aceasta 
cerinta-referinta exista la 
ambii operatori de sistem.  
In scenariul ideal, problema ar 
putea fi rezolvata prin 
extinderea termenului de 120 
de zile la 6-7 luni, termen 
care ar permite emitentilor sa 
desfasoare si AGAO de 
aprobare a situatiilor  
financiare la 31.12.2014 si a 
BVC pentru anul 2014, dar si 
operatorilor de sistem sa 
adapteze regulile de ATS la 
profilurile si trebuintele 
emitentilor. 
 
E. Costuri – tarife ASF, BVB  
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emitenti sunt deja inregistrati la 
A.S.F., perceperea tarifului de 
inregistrare a instrumentelor 
financiare (500 lei) apare ca o 
sarcina financiara excesiva. 
Prin urmare, ar fi util ca A.S.F. 
sa statueze prin regulament 
exceptarea emitentilor Rasdaq 
de la plata acestui tarif.  

Sibex de listare pe ATS-ul 
administrat de SIbex fac 
vorbire despre existenta unui 
Prospect. In ipoteza in care 
Sibex nu intelege sa indrepte 
acest aspect in termen util, ar 
fi necesar ca A.S.F., in mod 
identic ipotezei aprobarii 
Prospectului de admitere pe o 
piata reglementata in scopul 
Legii nr. 151/2014, sa extinda 
voluntar scutirea de la plata 
tarifului A.S.F. din art. 6 alin. 
(2) din Legea nr. 151/2014 si 
la Prospectul de admitere pe 
ATS (5.000 lei). In acest sens, 
ar fi util ca A.S.F. sa statueze 
prin regulament o astfel de 
scutire/neaplicare.  

societati care sunt listate pe un 
loc de tranzactionare 
administrat de BVB, si care 
opteaza pentru piata 
reglementata sau ATS-ul BVB, 
ar trebui sa aiba un tratament 
tarifar imbunatatit cel putin in 
privinta tarifului de admitere 
pe piata reglementata/ATS 
(de pilda Sibex acorda scutiri, 
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in general, pana la 
31.12.2014) – chestiune de 
comunicat BVB.  
 
F. Observații generale 
Ca o observatie generala, 
emitentii Rasdaq nu ar trebui 
sa perceapa sistemul 
alternativ de tranzactionare, 
in materie de costuri ale 
pietei (admitere, mentinere, 
tranzactionare), reguli de 
raportare, posibilitati de 
delistare, ca fiind mai oneros 
decat cel curent.  
Operatorii de sistem ar 
putea prelua in regulile ATS 
modalitatile de delistare 
curente, cea mai 
reprezentativa fiind cea 
cuprinsa in Dispunerea de 
Masuri C.N.V.M. nr. 8/2006 
(cu aplicabilitate temporara), 
care nu numai ca a functionat 
in practica, ca este familiara, 
insa si contine in scopul 
delistarii referinte la parametri 
specifici de piata (numar 
tranzactii intr-un interval de 
timp relevant, actiuni 
tranzactionate intr-un interval 
de timp relevant, evaluatori 
specializati), eventual 
imbunatatita si mai bine 
ancorata in economic. Trebuie 
avute in vedere (inclusiv 
pentru amendare/asanare) 
prevederile art. 88 alin. (5) si 
ale art. 87 alin. (4) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 
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1/2006, care contin deja norme 
de retragere de la 
tranzactionare de pe ATS.  
Nu ne-am propus si nici 
circumstantele nu permit sa 
atingem aspectele criticabile 
ale Legii nr. 151/2014 
(initiativa de legiferare, desi 
tarzie, este laudabila) si nici sa 
epuizam nevoia de 
reglementare secundara a 
Pietei Rasdaq sau a normelor 
de aplicare a Legii nr. 
151/2014. 
 
ESTINVEST SA 
 
Propunerile pe care vi le 
trimitem au la baza 
urmatoarele premise: 
- Societatile care se 
tranzactioneaza acum pe piata 
RASDAQ fac parte din grupul 
emitentilor din lista disponibila 
spre subscriere in cadrul 
Programului de Privatizare in 
Masa (PPM), care, asa cum a 
fost derulat, este asimilat unei 
subscriptii publice (oricine 
putea sa foloseasca 
“cupoanele de privatizare” 
pentru a alege sa devina 
actionar la una din miile de 
societati pe care statul le 
privatiza la acea vreme), astfel 
incat respectivele societati au 
devenit societati detinute 
public, sau societati 
“deschise”. 
- Odata cu tranzactionarea lor 
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în consultarea publică a 
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pe piata de capital (conteaza 
mai putin statutul respectivei 
piete -reglementata sau 
nereglementata), investitorii 
(persoane fizice, institutionali, 
autohtoni sau straini) au decis 
sa investeasca pentru ca 
acesti emitenti erau 
tranzactionati pe o piata 
administrata de un operator de 
piata si, cel mai important, 
erau entitati supravegheate de 
o autoritate (CNVM/ASF), 
astfel incat legislatia in vigoare 
si drepturile lor sa fie 
respectate. 
- In momentul deciziei de a 
investi era in vigoare un set de 
reguli, care odata cu aparitia 
Legii 151/2014 se pare ca nu 
vor mai fi aceleasi, astfel incat 
se naste intrebarea daca nu 
cumva este incalcat principiul 
neretroactivitatii legii. 
- In acest moment, piata de 
capital din Romania sufera de 
o acuta lipsa de investitori, iar 
preocuparea tuturor actorilor 
implicati in piata de capital ar 
trebui sa fie in directia 
protejarii drepturilor lor si a 
atragerii altora spre investitii.  
Avand in vedere cele de mai 
sus, consider ca Regulamentul 
trebuie sa contina prevederi 
foarte clare pentru protejarea 
actionarilor minoritari existenti 
la momentul desfiintarii 
Rasdaq in cadrul emitentilor 
tranzactionati pe piata 
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respectiva. 
 
Alte aspecte care consider ca 
ar trebui mai bine clarificate: 
- Raportul de evaluare ar 
trebui sa fie intocmit de catre 
evaluatori care sunt pe tabloul 
ASF si care sa tina cont in una 
dintre metodele de evaluare de 
cel mai mare pret de 
tranzactionare din ultimul an. 
- Statutul emitentilor aflati in 
insolventa si care se 
tranzactioneaza in prezent pe 
Rasdaq; 
 
- Sanctionarea emitentilor care 
nu efectueaza in termenele 
stabilite de lege plata catre 
actionarii care au solicitat 
retragerea. 
 
Observație cu caracter general 
Fondul Proprietatea  

Totodata, dorim sa va 

supunem atentiei urmatoarea 

situatie potentială, care in 

opinia noastra poate conduce 

la nerealizarea unuia din 

scopurile Legii 15112014, 

respectiv retragerea 

actionarilor din societate. 

Adunarea Generala a 

Actionarilor unei companii, in 

prezent tranzactionata pe piata 

Rasdaq sau piata valorilor 

mobiliare necontate, poate 

decide tranzacționarea 
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acesteia in cadrul unui sistem 

alternativ de tranzacționare, 

deci prin urmare actionarii săi 

minoritari nu mai sunt eligibili 

pentru retragerea din societate 

in conformitate cu prevederile 

art. 3 si 4 din Legea nr. 

151/2014.  Cu toate acestea, 

la scurt timp de la incepeloea 

tranzactionarii companiei in 

cadrul sistemului alternativ de 

tranzactionare, Adunarea 

Generala a Acționarilor poate 

decide retragerea companiei 

de la tranzactionare in cadrul 

sistemului aIternativ respectiv, 

caz in care desi compania se 

va gasi in situatia de a nu fi 

admisa la tranzactionare pe 

piata reglementata sau 

tranzactionata in cadrul unui 

sistem alternativ de 

tranzactionare, actionarii ei 

minoritari nu sunt eligibili 

pentru retragerea din societate 

conform art. 3 si 4 din Legea 

nr. 151/2014.  

Dorim sa va solicitam sa 

analizati situatia descrisa mai 

sus si sa aveti in vedere  

modificarea Proiectului de 

Regulament privind statutul 

juridic al acțiunilor care se 

tranzacționează pe piața 

RASDAQ sau pe piața valorilor 
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mobiliare necotate sau 

emiterea unei alte norme care 

sa stabileasca ca si in cazul 

prezentat anterior, actionarii 

minoritari au dreptul la 

retragere din societate in 

conditiiIe art. 134 din Legea nr. 

31/1990. 

 


