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Pe scurt

A fost recent publicată Legea nr. 151 din 22 octombrie 2014 privind clarificarea statutului juridic al 

acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate 
(„Legea”).

În detaliu

Principalele aspecte

introduse prin Lege, în

vederea punerii în acord cu

Legea nr. 297/2004 privind

piaţa de capital şi ale 

Directivei 2004/39/CE

privind pieţele 

instrumentelor financiare

sunt:

1. În termen de 120 de zile
de la intrarea în vigoare a
Legii, consiliile de
administraţie/directoratele 
societăţilor ale căror acţiuni 
sunt tranzacţionate pe Piaţa 
RASDAQ sau pe piaţa 
acţiunilor necotate au 
obligaţia să convoace şi să 
efectueze demersurile
necesare pentru
desfăşurarea adunărilor 
generale extraordinare a
acţionarilor („AGEA”).

2. Scopul AGEA este luarea
unei decizii privitoare la

efectuarea de către societate 
a demersurilor 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.

3. Acţionarii au dreptul de a
se retrage din societate,
în condiţiile art. 134 din 
Legea nr. 31/1990 (într-un
termen derogatoriu de 90
de zile), în următoarele 
cazuri:

(a) AGEA hotărăşte ca 
societatea să nu facă 
demersurile legale
necesare în vederea
admiterii la
tranzacţionare a 
acţiunilor emise de 

societate pe o piaţă 
reglementată sau 
tranzacţionării 
acestora în cadrul unui
sistem alternativ de
tranzacţionare; 

(b) AGEA nu se desfăşoară 
din cauza
neîndeplinirii
condiţiilor legale de 
cvorum;

(c) AGEA nu adoptă nicio 
hotărâre prin 
neîndeplinirea
condiţiilor legale de 
majoritate;

(d) AGEA nu se desfăşoară 
în termenul de 120 de
zile stabilit; sau

ASF nu admite tranzacţionarea 
acţiunilor pe piaţa 
reglementată sau în sistemul 
alternativ de tranzacţionare. 

4. Prevederile de la punctul
anterior nu se aplică în 
cazul societăților ale căror 
acţiuni sunt tranzacţionate 
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pe piaţa acţiunilor necotate. 

5. În situaţia în care AGEA 
aprobă iniţierea demersurilor 
pentru admiterea la
tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată autorizată de 
ASF, societatea are obligaţia să 
transmită la ASF, în termen de 
90 de zile de la adoptarea
hotărârii AGEA, prospectul de 
admitere la tranzacţionare, în 
vederea aprobării acestuia. 

6. Constituie contravenţii, 
constatate şi sancţionate de 

către organele cu atribuţii de 
control ale ASF, cu amendă 
cuprinsă între 5.000 şi 
100.000 RON următoarele 
fapte ale consiliului de
administraţie/ directoratului: 

(a) nerespectarea termenului
de la pct. 1; şi 

(b) încălcarea prevederilor de 
la pct. 5.

7. Activitatea Pieţei RASDAQ şi a 
pieţei valorilor mobiliare 
necotate încetează de drept la
12 luni de la data intrării în 
vigoare a Legii.

8. Legea intră în vigoare 
începând cu 27 octombrie
2014.

[Sursa: Monitorul Oficial al României nr.

774 din 24 octombrie 2014]

De reţinut 

În termen de 120 de zile
societăţile tranzacţionate pe piaţa 
RASDAQ sau pe piaţa Unlisted 
trebuie să ia o decizie cu privire la 
transferul pe piaţa reglementată 
sau pe un sistem alternativ de
tranzacţionare. 

Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, 

puteţi contacta următoarele persoane: 

Sorin David, Partener
sorin.david@david-baias.ro

Dan Dascălu, Partener
dan.dascalu@david-baias.ro

Anda Rojanschi, Partener
anda.rojanschi@david-baias.ro

Manuela Guia, Partener
manuela.guia@david-baias.ro
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