
P R O I E C T    
 
Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2002 privind transparenţa 
şi integritatea pieţei RASDAQ, cu modificările şi completările ulterioare 
 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 
lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de 
Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din 

ședința din data de……..,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:  

 
Art. I. – După articolul 30 din Regulamentul nr. 2/2002 privind transparenţa şi 
integritatea pieţei RASDAQ aprobat prin Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare nr. 90/26.08.2002, publicat în Monitorul Oficial al României al 
României Partea I, nr. 712 din 01 octombrie 2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, se introduce un nou capital, Capitolul III, cuprinzând art. 301- 307, cu 
următorul cuprins: 
 
 “ Capitolul III – Dispoziţii tranzitorii şi finale  
 
 
Art. 301 - (1) Consiliul de administraţie/directoratul societăţilor reglementate de Legea 
nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare ale căror acţiuni se 
tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate are 
obligaţia să convoace şi să efectueze demersurile necesare pentru desfăşurarea 
adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe a 
cărei ordine de zi este inclusă aprobarea propunerii de admitere a acţiunilor la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată autorizată de A.S.F, sau alegerea unuia 
dintre sistemele alternative de tranzacţionare aprobate de A.S.F. pentru 
tranzacţionarea acţiunilor. 
 
(2)Hotărârea adunării generale a acţionarilor se publică pe pagina web a A.S.F., a 
Bursei de Valori Bucureşti S.A., pe pagina web a societăţii, precum şi într-un cotidian 
de largă răspândire la nivel naţional. 
 
Art. 302 - (1) În situaţia în care adunarea generală a acţionarilor aprobă iniţierea 
demersurilor pentru admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată autorizată 
de A.S.F., Consiliul de Administrație/Directoratul societăţii reglementată de Legea nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare are obligaţia să 
transmită la A.S.F., în termen de 90 de zile de la data adoptării hotărârii adunării 
generale a acţionarilor, prospectul de admitere la tranzacţionare întocmit în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea aprobării acestuia. 
 
(2) A.S.F. nu percepe tarif pentru aprobarea prospectului prevăzut la alin. (1). 
 



Art.303 - Acţiunile societăţilor prevăzute la art. 30 2 alin. (1) sunt admise la 
tranzacţionare pe piaţa reglementată aleasă, ulterior îndeplinirii în mod cumulativ a 
următoarelor condiţii: 
a) întocmirea prospectului de admitere la tranzacţionare prevăzut la art. 30 2  alin. (2); 
b) verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legislaţia pieţei de capital şi 
reglementările respectivei pieţe reglementate; 
c) încheierea contractului cu depozitarul central agreat de către operatorul de piaţa 
pentru efectuarea de operațiuni de depozitare si de registru pentru acțiunile emise de 
respectiva societate; 
d)încheierea contractului cu operatorul de piaţă care administrează respectiva piaţă 
reglementată. 
 
Art.305 - Acţiunile societăţilor care au hotărât tranzacţionarea pe un sistem alternativ 
de tranzacţionare, sunt tranzacţionate pe sistemul alternativ de tranzacţionare ales, 
ulterior îndeplinirii în mod cumulativ a următoarelor condiții: 
a) verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de regulile de funcţionare a 
respectivului sistem alternativ de tranzacţionare; 
b) încheierea contractului cu depozitarul central agreat de către operatorul de piaţă 
pentru efectuarea de operaţiuni de depozitare si de registru pentru acţiunile emise de 
respectiva societate; 
c) încheierea contractului cu operatorul de sistem care administrează respectivul 
sistem alternativ de tranzacţionare. 
 
Art. 30 6 -  Titlurile de participare emise de organismele de plasament colectiv 
tranzacţionate pe piaţa RASDAQ se vor tranzacţiona pe un sistem alternativ de 
tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti.  
 
 Art. 30 7 - Bursa de Valori Bucureşti va asigura asistenţa tehnică necesară 
societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ale căror acţiuni se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 
piaţa valorilor mobiliare necotate în procesul de iniţiere şi derulare a activităţilor 
realizate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  
 
Art. II. - Consiliul de Administraţie/directoratul societăţilor ale căror acţiuni se 
tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate are 
obligaţia convocării adunării generale a acţionarilor în conformitate cu prevederile art. 
301 din Regulamentul nr. 2/2002 cu modificările şi completările ulterioare, în termen 
de maximum de 9 luni de la data intrării in vigoare a prezentului regulament.  
 
 

Preşedinte, 
 

Mişu NEGRIŢOIU 
 


