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OPINIA 

GRUPULUI CONSULTATIV DE DIALOG PERMANENT 

referitor la sesizările acționarilor nemulțumiți de raportul de evaluare  

emis în baza Legii nr. 151/2014 

 

Luând în considerare scopul principal al Grupului Consultativ de Dialog Permanent de facilitare a 

comunicării în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare nebancare, între actorii 

pieței financiare nebancare, a asociațiilor relevante în domeniul protecției consumatorilor și 

A.S.F., și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestui grup aprobat de grup în data de 

11 martie 2015, Grupul fiind consultant la solicitarea membrilor săi sau a A.S.F. referitor la 

măsurile necesare în acest domeniu și la acțiunile care vor fi întreprinse în domeniul protecției 

consumatorilor de servicii financiare nebancare, 

Grupul prezintă opinii și recomandări în domeniul protecției consumatorilor în principal cu 

scopul stabilirii unei culturi corespunzătoare pentru în acest domeniu și evaluarea dezvoltărilor 

pieței. Din perspectiva dezvoltării pieței de capital și a protejării intereselor 

consumatorilor/investitorilor, Grupul consultativ de dialog permanent în domeniul protecției 

consumatorilor de servicii financiare ne-bancare emite următoarea  

OPINIE: 

 

Grupul Consultativ de Dialog Permanent în domeniul protecției consumatorilor de servicii 

financiare nebancare, analizând din perspectiva protecției consumatorilor impactul aplicării Legii 

nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața 

RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, în contextul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 

privind societățile comerciale, republicată, în ceea ce privește efectele rapoartelor de evaluare se 
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observă că poate exista situația unor sesizări formulate de acționari nemulțumiți de raportul de 

evaluare.  

 

În astfel de situații, A.S.F. poate solicita emitentului să transmită raportul de evaluare și punctul 

de vedere al expertului cu privire la elementele concrete sesizate de acționarii nemulțumiți de 

raport. În acest context, ar fi oportună transmiterea unei solicitări către ANEVAR în vederea 

exprimării unei opinii profesionale, A.S.F. nevând atribuții în exprimarea opiniilor referitoare la 

rapoartele de evaluare. 

 

În situația în care ANEVAR, analizând documentele transmise, constată că raportul de evaluare 

prezintă neconformități care viciază valorile estimate de expert, pentru asigurarea protecției 

investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase, A.S.F. poate dispune 

emitentului întocmirea unui nou raport de evaluare, de către un alt expert autorizat independent.  

 

 

București 

15 aprilie 2015 


