
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR.  2 / 06.02.2006           
 
 
În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin 
OUG nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat 
prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 17/29.05.2002, nr. 
19/18.10.2004 şi nr. 37/27.06.2005, 
 
în şedinţa din data de 25 ianuarie 2006 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât 
dispunerea  următoarelor 
 
 

                  MĂSURI 
 
 
Art. 1 Dispunerea de măsuri nr. 15/20.12.2005 se modifică după cum urmează: 
 
 
1. După art. 1 se introduce art.1 1 cu următorul conţinut: 
 

„Art. 11  (1) Valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată pot fi 
retrase de la tranzacţionare în condiţiile prevăzute la art. 87 din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 13/2004 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, precum  şi 
ca urmare a hotărârii AGEA de retragere de la tranzacţionare, în următoarele condiţii 
care trebuie îndeplinite cumulativ: 
a) acordarea către acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârea adunării generale a 
dreptului prevăzut la art. 242 din Legea nr. 297/2004 referitor la retragerea din 
societate, precum şi a dreptului de a obţine contravaloarea acţiunilor, cu respectarea 
procedurii prevăzute la alin. (2) - (7); 
b) respectarea reglementărilor pieţei reglementate. 
 
(2) Pentru a hotărî retragerea de la tranzacţionare, societăţile comerciale precizate la 
alin. (1) vor include în  convocatorul AGEA, ca punct distinct pe ordinea de zi, 
prezentarea raportului întocmit de un expert autorizat cu privire la preţul pe acţiune 
care urmează a fi achitat în cazul retragerii acţionarilor din cadrul emitentului. Acest 
preţ reprezintă valoarea medie determinată prin folosirea a cel puţin două metode de 
evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare (EVS). Costurile generate 
de întocmirea raportului de către expertul autorizat se suportă de societatea în cauză. 
 



 

(3) Expertul menţionat la alin. (2) este selectat de emitent dintre evaluatorii 
independenţi înregistraţi la CNVM şi este supus aceloraşi cerinţe prevăzute la art. 69 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2004 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare. 
 
(4) În cadrul AGEA  menţionată la alin. (1), consiliul de administraţie/administratorul 
unic prezintă acţionarilor şi concluziile expertului înregistrat la CNVM privind preţul 
unei acţiuni, pe care îl pot obţine acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA 
privind retragerea de la tranzacţionare. 
 
(5) Hotărârea AGEA conţine şi preţul unei acţiuni care va fi achitat în cazul în care 
vor fi înregistrate solicitări ale acţionarilor de retragere din societate. 
 
(6) Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la 
tranzacţionare, pot solicita retragerea din societate, în termen de cel mult 45 de zile de 
la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, prin transmiterea 
către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se 
precizează şi modalitatea prin care se doreşte efectuarea plăţii, respectiv prin mandat 
poştal cu confirmare de primire sau prin virament bancar. 
 
(7) Emitentul  achită acţionarilor care solicită retragerea, contravaloarea acţiunilor în 
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.” 

 
2. Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

„Art. 2 (1) Toţi emitenţii ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa RASDAQ, 
precum şi emitenţii tranzacţionaţi la BVB şi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute 
la art. 1 vor fi transferaţi pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de BVB, 
la data aprobării constituirii acestuia. 
(2) Obligaţiile de raportare ale emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt 
tranzacţionate în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare menţionat la alin. (1) 
vor fi stabilite de operatorul de sistem prin reglementări proprii. ” 

 
3. Prevederile art. 3 – art. 5 se abrogă. 
 
4. Art. 6 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 

„Art. 6 (1) Pe perioada cuprinsă între data autorizării B.V.B. ca operator de piaţă şi 
data aprobării de către CNVM a constituirii sistemului alternativ de tranzacţionare 
menţionat la art. 2, acţiunile care nu vor fi admise la tranzacţionare în cadrul BVB se 
vor tranzacţiona după cum urmează: 
a) acţiunile care la data intrării în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri sunt înscrise 
la cota bursei sau se tranzacţionează pe piaţa valorilor mobiliare necotate, se vor 
tranzacţiona conform regulilor care guvernează piaţa valorilor mobiliare necotate; 
b) acţiunile care la data intrării în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri sunt listate 
pe piaţa RASDAQ se vor tranzacţiona conform regulilor aplicabile in prezent. 



 

(2) Emitenţii ale căror acţiuni sunt prevăzute la alin. (1) vor avea până la data 
aprobării de către CNVM a constituirii sistemului alternativ de tranzacţionare 
menţionat la art. 2 obligaţii de raportare prevăzute la art. 113 lit.  A  a) - c) şi k) şi lit. 
E din Regulamentul C.N.V.M nr. 13/2004 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare.” 

 
5. După art. 7 se introduce art. 71, cu următorul conţinut: 
 

„Art. 71  Până la data constituirii sistemului alternativ de tranzacţionare, societăţile ale 
căror valori mobiliare sunt tranzacţionate în prezent pe piaţa RASDAQ sau la BVB şi 
care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1, vor putea fi retrase de la 
tranzacţionare ca urmare a hotărârii AGEA de retragere de la tranzacţionare, în 
următoarele condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ: 
a) acordarea către acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârea adunării generale a 
dreptului prevăzut la art. 242 din Legea nr. 297/2004 referitor la retragerea din 
societate, precum şi a dreptului de a obţine contravaloarea acţiunilor, cu respectarea 
procedurii prevăzute la art.1 1 alin. (2) - (7); 
b) respectarea reglementărilor pieţei pe care se tranzacţionează respectivele valori 
mobiliare. 

 
 
Art. 2 Prezenta dispunere de măsuri se publică pe web-site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) 
şi în Buletinul C.N.V.M şi se comunică S.C. BVB S.A. 
 
Art. 3 Direcţia Juridică şi Direcţia Reglementare din cadrul Direcţiei Generale Autorizare 
Reglementare împreună cu Secretariatul General şi cu Directorul General Executiv vor 
urmări ducerea la îndeplinire a prezentei dispuneri de mãsuri. 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
               PREŞEDINTE 
 
 
    Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 
 
 
 


