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1. Sumar  
 
Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se 
tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate (Legea 
nr. 151/2014) a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I în data de 24 
octombrie 2014 și  a intrat în vigoare pe data de 27 octombrie 2014. 
Legea nr. 151/2014 reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea 
situaţiei acţiunilor tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ, precum şi a acţiunilor 
tranzacţionate pe piaţa acţiunilor necotate, în vederea punerii de acord cu 
prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Directivei 2014/39/CE privind pieţele instrumentelor 
financiare (MIFID). 
 
Proiectul de regulament privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe 
piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate este emis în aplicarea Legii 
nr. 151/2014. 
 
 
2. Expunere de motive 
 
2.1 Descrierea situației actuale 
În prezent, pe piața RASDAQ se tranzacționează acțiuni emise de un număr de 917 
societăți, precum și unități de fond emise de un fond închis de investiții.  
Pe piața valorilor mobiliare necotate se tranzacționează acțiuni emise de un număr 
de 19 societăți.  
 
2.2 Necesitatea emiterii actului normativ 
Proiectul de regulament privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe 
piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate a fost întocmit și supus 
consultării publice în considerarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 151/2014 
care stabilesc că A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor legii în termen 
de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia. 
 
 
2.3 Prevederile proiectului de act normativ 
Proiectul de 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. 
 



Proiectul de regulament vizează aspecte legate de: 
- admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată/sistem alternativ de 
tranzacţionare a acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața 
valorilor mobiliare necotate; 
- dreptul de retragere al acționarilor din cadrul societăților ale căror acțiuni se 
tranzacționează pe piața RASDAQ; 
- regimul de tranzacționare și de decontare a tranzacțiilor efectuate în cadrul pieței 
RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate până la expirarea termenului de 
12 luni prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 151/2014; 
- obligațiile de raportare  aplicabile până la data retragerii acțiunilor de la 
tranzacţionarea pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 
- modalitatea de aplicare a prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind 
exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale 
acționarilor societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum 
și precizări legate de derularea procedurilor inițiate în conformitate cu Dispunerea de 
măsuri nr. 8/2006 privind retragerea de la tranzacționare;  
- retragerea de la tranzacționare a acțiunilor tranzacționate pe piața RASDAQ sau pe 
piața valorilor mobiliare necotate, precum și a unităților de fond emise de 
organismele de plasament colectiv și tranzacționate în prezent pe piața RASDAQ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


