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Rezumat: Prin acest articol am urmărit să realizăm o scurtă prezentare a modului cum a fost reglementată 

juridic această importantă instituție, piața de capital în România, mai întâi într-o perioadă anterioară anului 1990, cu 

câteva referiri și la „epoca de aur” și apoi, după acest an, dată când piața de capital din România a suferit importante 

mutații ce s-au reflectat din plin în legislația specifică. 
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Introducere 

 

Din punct de vedere istorico-etimologic denumirea de „bursă” provine de la oraşul Bruges, unde se 

țineau adunările bancherilor și negustorilor, la Hotel des Bourses, numit aşa după un senior din vechea şi 

nobila familie van den Boursen care îl construise, şi pe al cărui frontispiciu erau sculptate în piatră trei pungi 

(fr. bourse). Aici se întâlneau bancherii şi negustorii pentru a negocia bani, metale preţioase, hârtii de valoare 

şi mărfuri. Cu timpul, locurile de întâlnire ale comercianţilor au primit denumirea de burse [1]. 

Potrivit Dex-ului [2], cuvântul „bursă” are mai multe înțelesuri printre care și acela de „Instituție 

unde se negociază hârtii de valoare și valute străine sau unde se desfășoară tranzacții de mărfuri”. 

În aceeași lucrare, noțiunea de capital este prezentată având două înțelesuri, respectiv: „avuție sub 

formă de bani, de mărfuri, de bunuri materiale în genere” și, al doilea înțeles, de „bani, sumă (mare) de bani 

(investiți într-o afacere)” [3]. 

Noțiunea de „piață” în varianta dată de Economia politică, reprezintă: „sferă a circulației mărfurilor; 

cererea și oferta de mărfuri” [4]. 

Piața de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin intermediul cărora capitalurile 

disponibile şi dispersate din economie, sunt dirijate către orice entităţi publice sau private solicitatoare de 

fonduri [5]. 

În cele ce urmează ne-am propus să facem o scurtă prezentare a modului cum a fost reglementată 

juridic această importantă instituție, piața de capital în România, mai întâi într-o perioadă anterioară anului 

1990 și apoi după acest an, dată când piața de capital din România a suferit importante mutații ce s-au 

reflectat din plin în legislația specifică. 

 

I. Reglementări juridice privind piața de capital în România anterioare anului 1990 [6] 

 

Începuturile piețelor bursiere de mărfuri și valori în țara noastră pot fi situate pe la mijlocul secolului al 

XIX- lea.  

Astfel, în anul 1839, în Adunarea Obșteascã a Țãrii Românești, a fost pusã problema înființãrii unor 

burse de mãrfuri la București și Brãila, sub jurisdicția unei deputãții negustorești, cu obligativitatea publicãrii 

periodice a „prețurilor mijlocii” și a principalelor tranzacții comerciale încheiate. Proiectul a fost însã amânat 

pentru mai multe decenii. 

În anul 1840 a fost promulgat și pus în aplicare Codicele de Comerț al Țării Românești care, în anul 

1864, a fost extins și în Moldova. 

Inspirat dupăCodul francez din 1807, Codicele de Comerț al Tării Românești consacra un capitol special 

pentru bursele de comerț, mijlocitorii de schimb și samsari [7]. 

Codul de Comerț din 1840 prevedea, referindu-se la mijlocitori, ca ei să fie numiți de cǎtre Domn, și 

cǎ: „…rezultatul tocmelilor și al negociației polițelor ce se săvârșesc la Bursǎ hotǎrește cursul monezilor și 

al polițelor, al prețurilor mǎrfurilor, al asigurǎrilor, al transporturilor pe uscat sau pe apǎ, al zapiselor 
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statului altor asemenea, al cǎror curs este primitor de a se însemna pe fiecare zi pânǎ unde s-a suit ori s-a 

coborat”. De menționat cǎ, încǎ de la acea perioadǎ, cumulul de funcții era permis, aceeași persoanǎ putând 

fi atât mijlocitor de schimb cât și samsar. Deși meritoriu, demersul de a elabora un asemenea act legislativ, 

cum a fost Codul de Comerț din 1840, a rǎmas unul pur teoretic, el neaplicându-se pânǎ la abrogarea prin 

Legea din 1881 [8]. 

Unirea din 1859 a dus la specializarea marilor porturi dunãrene: Brãila - principala cale de export a 

cerealelor și altor produse agricole, iar Galați - de import mãrfuri generale, dar și exporturile de cherestea. 

În anul 1865, în ziarul Monitorul - Jurnal Oficial al Principatelor Unite Române - apare primul 

proiect de lege pentru instituirea burselor de comerț la București, Iași, Galați și Brăila, care cuprindea 

reglementarea organizării și funcționării acestor burse. 

Dezvoltarea economicã de la acea vremea a determinat, tot mai mult, apariția unui cadru organizat de 

desfãșurare a activitãților comerciale în România, fapt ce a fãcut ca Parlamentul sã adopte la 1 iulie 1881 

„Legea asupra burselor, mijlocitorilor de schimb și mijlocitorilor de mãrfuri”.  

Scopul declarat al acestui act normativ era „înlesnirea tranzacțiunilor de tot felul”. Bursa era definitã 

ca „adunarea comercianților, cãpitanilor de corãbii, mijlocitorilor de schimb, mijlocitorilor de mãrfuri și 

producte”. 

Potrivit prevederilor legii, principalele operațiuni care urmau a se derula la bursã, erau: „târgul 

efectelor publice și private, târgul acțiunilor diverselor societãți agricole, industriale și comerciale, târgul 

scrisurilor funciare, rurale sau urbane și a tuturor hârtiilor negociabile, vânzarea materiilor metalice, a 

monedelor, a tot felul de mãrfuri, închirierea vaselor de transport, transportul pe uscat și apã, tot felul de 

tranzacțiuni relativ la comerțul continental și maritim, interior și exterior, asigurãrile de tot felul”.  

Conform prevederilor acestui act normativ, bursele se înființau prin Decret Regal, la propunerea 

Ministerului Agriculturii și Comerțului, și numai în orașe în care camerele de comerț și industrie dispuneau 

de mijloace suficiente pentru întreținerea localului și a personalului lor. 

Fiecare bursã se gãsea sub jurisdicția camerei de comerț a județului respectiv, urmând sã aibã ca for 

conducator propriu un comitet format dintr-un sindic [9] și patru membri. Aceștia trebuiau a fi aleși de 

mijlocitorii de schimb și de patentarii de rangul I și II, iar unul desemnat de camera de comerț. Secretarul 

camerei îndeplinea aceeași funcție și pentru comitetul bursei. 

Regulamentul burselor de comerț a fost adoptat de Parlament în decembrie 1881, stabilind modul de 

funcționare a acestor instituții, fixarea cursurilor de bursã, taxele, „târgul cu termene”, drepturile și obligațiile 

mijlocitorilor de schimb și altele. 

În temeiul acestei legi, au luat ființă primele burse din vechiul regat, la București (1 decembrie 1882), la Iași, 

Brăila și Galați. 

În timp, volumul tranzacțiilor s-a dovedit a fi unul redus și, pe lânga cotarea oficială, funcționau și 

cursurile de pe piața liberă, samsarii, intermediarii și unele bănci, preferând să lucreze direct cu clienții. 

Bursa București a avut o slabã activitate pânã în anul 1904, fiind puternic concuratã, datoritã unor 

deficiențe de naturã organizatoricã și legislativã, de o „bursã neagrã” desfãșuratã paralel.  

Legea asupra burselor, mijlocitorilor de schimb și mijlocitorilor de mărfuri, modificată în 1886 și 1887 

(modificări ce au avut în vedere sindicalizarea agenților de schimb, dar care nu a avut efectul scontat în 

dezvoltarea activității bursei), a funcționat până în anul 1904, când a avut loc o dezvoltare a pieței bursiere ca 

urmare a apariției la 9 mai 1904 a unei noi legi a efectelor de comerț - Legea asupra burselor de cornerț [10], 

menită să atragă negustorii la o activitate organizată. 

Aceasta nouă lege permitea efectuarea operațiunilor bursiere, atât prin intermediul mijlocitorilor oficiali, 

cât și direct între membrii corporațiunii bursei pentru operațiunile pe cont propriu, nu și pentru cele 

intermediare. 

Prin noua lege a burselor de comerț, promulgatã în august 1904, „bursa de comerț” a fost definitã ca 

fiind „reuniunea comercianților, cãpitanilor de vase, a mijlocitorilor de schimb și de mãrfuri pentru vânzãri și 

cumpãrãri de efecte publice și private, de orice fel de mãrfuri și închirierea bastimentelor”. 

La baza reformei burselor de comerț din 1904 a stat principiul libertății tranzacțiilor în materie de 

bursă. Pentru aplicarea lui a fost creat în cadrul bursei un organ nou, numit corporațiunea bursei, compus 

din toți comercianții, industriașii, societãțile și asociațiile de credit, patentarii de clasele I, II și III, toate 

firmele comerciale înscrise la tribunal, desființându-se astfel monopolul mijlocitorilor și dându-se libertate 

deplinã comerțului. 

Noua lege prevedea funcționarea în țară a următoarelor burse: la București - o bursă de schimb și 

efecte, de cereale și mărfuri; la Brăila, Galați și Constanța - câte o bursă de cereale, de mărfuri și de 

închiriere a bastimentelor; la Iași și Craiova - câte o bursă de cereale și de mărfuri. 
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Cu unele oscilații, Bursa din București își desfășoară activitatea pâna la intrarea în primul razboi 

mondial, când operațiunile ei încetează. Deși a funcționat o perioadă relativ redusă, comparativ cu celelalte 

burse europene, Bursa din București a ocupat o poziție importantă în comerțul internațional, fiind singura 

piață de importanță internațională pentru negocieri bursiere în sud-estul european. 

În perioada următoare, evenimentele social-politice ale vremii afectează activitatea bursei. Astfel, Răscoala 

din 1907 determină o scădere a cursului valorilor mobiliare, de asemenea, războiul balcanic, 1912-1913, afectează 

cursul titlurilor, iar pe perioada primului razboi mondial Bursa și-a încetat activitatea. 

În octombrie 1918, Bursa se redeschide, iar ca urmare a înființării în anii 1920-1922 a numeroase 

întreprinderi, activitatea bursei s-a dezvoltat și ca urmare a unei prezențe semnificative a capitalului străin. 

În vederea adaptării cadrului legislativ la noile realități rezultate în urma Marii Uniri de la 1 

Decembrie 1918, în 1929 se votează o nouă lege bursieră [11]. Este arhicunoscut că după 1918, în materie 

bursieră erau în vigoare pe teritoriul României trei regimuri legale: 1. cel al legii din 1904 în vechiul regat, 

extins și în Basarabia; 2. cel austriac din Bucovina; 3. cel din Transilvania și Banat. 

Legea din 1929, care a unificat legislația bursieră, a adus și o serie de unificări de concepție, și 

soluție juridică, impuse de cerințele dezvoltării activității bursiere în țara noastră și concordante cu practica 

internațională.  

În primul rând, a fost definit mai bine statutul burselor, acestea fiind declarate instituții publice, 

beneficiind de personalitate juridică și autonomie: ele fiind puse sub supravegherea și controlul Ministerului 

de Industrie și Comerț. 

O inovație importantă o constituie separarea burselor de efecte, acțiuni și schimb (adică a burselor de 

valori) de bursele de mărfuri. 

În noua lege se acordă o atenție sporită conducerii și organizării bursei, controlului asupra 

operațiunilor, modului de recrutare a personalului. În context, o prevedere care vine să repare unul din 

neajunsurile vechii legislații este sindicalizarea agenților de schimb pe baza de solidaritate. Preluată după 

modelul francez, această prevedere era de natură să sporeasca credibilitatea bursei, ca și influența sa în lumea 

de afaceri și comercială. 

Efectele noii reglementări în planul tranzacțiilor bursiere s-a manifestat treptat, fiind afectat de 

trendul descendent al bursei, atât în țară cat și pe plan internațional, astfel încât, abia la sfârșitul anului 1933 

se constată un optimism marcant la bursa: cursurile cresc, dar volumul tranzacțiilor rămâne încă redus. 

La bursa de la București se negociau acțiuni și efecte în operațiuni “pe bani gata” [12], (cele “la 

termen”, deși admise de Legea din 1929, nu au fost practicate). În 1935, de exemplu, erau cotate în bursă un 

număr de 56 de acțiuni ale diferitelor societăți (bancare, petrolire, miniere, industriale, de asigurări, de 

transport, etc.) și 77 de titluri de dobândă fixă numită și rente.  

După cel de -al doilea Razboi Mondial, speranța redresării economice stimulează febra investițională, iar în 

anul 1945 se atinge cel mai înalt nivel ca volum de tranzacții din întreaga istorie a bursei, record datorat însă, în 

mare măsură, efectelor inflației monetare. 

Până în anul 1948 Bursa și-a continuat activitatea după care, ca urmare a naționalizării, activitatea ei a fost 

întreruptă. 

Într-un alt context istoric, trebuie precizat că în perioada „epocii de aur ” a României a fost edictată Legea nr. 

3/1982 privind participarea, cu părţi sociale, a oamenilor muncii din unităţile economice de stat la 

constituirea fondului de dezvoltare economică [13]. 

Potrivit prevederilor acestui act normativ, salariații din unităţile economice de stat puteau avea în 

proprietate o parte din valoarea mijloacelor fixe aflate în administrarea acestor unităţi, ca parte socială, care, 

în raport cu valoarea părţii sociale deţinute, beneficiau, de venituri suplimentare, în afara drepturilor de 

retribuire cuvenite pentru munca depusă. 

Partea socială era proprietatea fiecărui salariat, și se constituia prin depunerea unei sume de bani la 

fondul de dezvoltare economică al unităţii. 

Depunerile în bani la fondul de dezvoltare economică nu puteau depăşi, în total, 30 la sută din 

valoarea mijloacelor fixe ale unităţii. 

Partea socială avea o limită minimă și una maximă, în sensul că nu putea fi mai mare de 50.000 lei şi 

mai mică de 10.000 lei, iar valoarea unei părţi sociale era de 1.000 lei. 

Puteau depune sume de bani, cu titlu de părţi sociale într-o unitate economică, și cadrele de 

conducere, celălalt personal muncitor din aparatul de stat, al organizaţiilor politice şi obşteşti, din unităţile de 

învăţământ şi social-culturale, precum şi cadrele militare, care beneficiau, în raport cu valoarea părţii sociale 

depuse, de venituri suplimentare, în aceleaşi condiţii ca şi salariații din unitatea economică respectivă. 

Participarea la fondul de dezvoltare al unităţii, prin constituirea părţilor sociale, se făcea pe baza 

liberului consimţământ al fiecăruia, exprimat în scris. 
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Sumele depuse cu titlu de parte socială, la fondul de dezvoltare economică, puteau fi folosite, pe 

baza hotărârii adunării generale a oamenilor muncii, pentru efectuarea de investiţii productive cu efecte 

imediate în producţie şi în creşterea veniturilor şi beneficiilor unităţii. 

În mod excepţional, cu aprobarea adunării generale, sumele depuse ca parte socială, în măsura în 

care erau disponibile la fondul de dezvoltare, puteau fi utilizate pentru finanţarea mijloacelor circulante. 

În ceea ce privește mecanismul constituirii părţii sociale, acesta consta în aceea că  depunerile 

fiecărui salariat se stabileau în funcţie de veniturile depunătorului şi de volumul depunerilor aprobate de 

adunarea generală pentru anul de plan. 

Sumele reprezentând contribuţiile la constituirea părţii sociale se puteau plăti în rate egale sau 

diferenţiate, lunar sau la alte intervale ori integral, în raport cu opţiunea depunătorului. 

Depunerile ca parte socială se făceau pe o perioadă de cel puţin 5 ani, iar după aceasta perioada, la 

cererea depunătorului, dacă depunerea totală era de cel puţin 10.000 lei, partea socială se restituia integral 

sau în mod eşalonat, într-o perioadă de 2-5 ani, potrivit hotărârii adunării generale a oamenilor muncii, în 

funcţie de posibilităţile economice ale unităţii. 

Pentru sumele depuse ca parte socială, salariații beneficiau la finele fiecărui an, de un venit 

determinat în funcţie de mărimea totală a depunerii existente la acea dată, care se plătea din beneficiile 

unităţii. 

Venitul anual cuvenit salariaților era de 6%, calculat la mărimea totală a depunerilor, în cazul 

realizării de către unitate a beneficiilor planificate. 

În cazul depăşirii beneficiilor planificate, venitul anual poate fi de până la 8%, în funcţie de volumul 

beneficiilor şi de rentabilitatea obţinută, potrivit hotărârii adunării generale a oamenilor muncii. 

În situaţia nerealizării beneficiului planificat al unităţii, se garanta salariaților un venit anual de 5%, 

în raport cu sumele depuse ca parte socială. 

Veniturile obţinute de salariați în raport cu partea socială depusă nu erau impozabile.  

Sumele depuse de salariați ca parte socială, nu puteau fi cedate altor persoane şi nu puteau fi urmărite 

decât pentru recuperarea pagubelor aduse prin infracţiuni. 

În cazul pensionării, depunătorii puteau să-şi retragă partea socială sau să o menţină în continuare. 

Depunerile făcute ca parte socială se puteau transmite prin moştenire, situație în care, moştenitorii 

puteau solicita restituirea sumelor. 

Depunerile făcute ca parte socială şi veniturile plătite se înscriau într-un carnet individual de 

proprietar al părţii sociale. 

Prin Decretul-Lege nr. 1/1989 privind abrogarea unor legi, decrete și alte acte normative [14], Legea 

nr. 3/1982 a fost a 6-a pe lista actelor normativer abrogate precizîndu-se că „Restituirea părților sociale 

reținute până în prezent se va face eșalonat, începând cu 1 ianuarie 1990, în următorii 3 ani”. 

Ca o concluzie ce se poate deduce din reglementările prezentate mai sus, este că această modalitate 

de participare a salariaților la împărțirea profitului unităților economice ar avea corespondent într-o societate 

pe acțiuni specifică, iar părțile sociale ar fi avut rolul unor acțiuni corespunzător conceptului „societății 

socialiste multilateral dezvoltate” în vogă în acea perioadă. 

 

II. Reglementări juridice privind piața de capital din Romănia după anul 1990 

 

După 1990, ca urmare a modificărilor profunde întervenite în evoluția relațiilor de producție din 

România, Bursa a redevenit o necesitate ce s-a concretizat mai întâi în înființarea Bursei Române de Mărfuri 

organizată în temeiul Legii 31 din 1990 și a Bursei de Valori București, reînființată în 1995, ca o componentă a 

economiei simbolice, având atribuții importante în formarea și utilizarea capitalurilor [15]. 

Printre primele acte normative edictate de noile autorități după anul 1990, și care au avut în vedere 

crearea unui cadru legislativ de natură a permite atât apariția cât și dezvoltarea ulterioară a pieții de capital în 

România, a fost Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată [16]. 

Potrivit acestui act normativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui 

societăţi cu personalitate juridică, în vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ.  

În reglementarea Legii 31/1990, republicată, societăţile cu personalitate juridică se constituie în una 

dintre următoarele forme: a) societate în nume colectiv; b) societate în comandită simplă; c) societate pe 

acţiuni; d) societate în comandită pe acţiuni şi e) societate cu răspundere limitată.  

Pe parcursul a peste 300 de articole structurate în 9 Titluri, 20 de Capitole, 10 Secțiuni și 2 

Subsecțiuni, Legea societăților reglementează aspecte privind în special constituirea societăţilor; actul 

constitutiv al societăţii, formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică, 

înmatricularea societăţii; efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii; funcţionarea 
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societăţilor; societăţile în nume colectiv; societăţile în comandită simplă; societăţile pe acţiuni; despre 

acţiuni; despre adunările generale; despre administraţia societăţii; sistemul unitar; sistemul dualist; dispoziţii 

comune pentru sistemul unitar şi sistemul dualist; auditul financiar, auditul intern şi cenzorii; despre 

emiterea de obligaţiuni; despre registrele societăţii şi despre situaţiile financiare anuale; societăţile în 

comandită pe acţiuni; societăţile cu răspundere limitată; modificarea actului constitutiv; deducerea sau 

majorarea capitalului social; excluderea şi retragerea asociaţilor; dizolvarea, fuziunea şi divizarea societăţilor; 

fuziunea transfrontalieră; lichidarea societăţilor; societatea europeană, etc.  

După cum se poate observa Legea societăților consacră reglementări exprese acțiunilor și 

obligațiilor. 

Referindu-se le acțiuni, aceste reglementări [17] dispun în principal că: 

- în societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societate, care pot fi 

nominative sau la purtător, caracter ce va fi determinat prin actul constitutiv, în caz contrar ele vor fi 

nominative.  

- acţiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, 

caz în care se înregistrează în registrul acţionarilor. 

- capitalul social nu va putea fi majorat şi nu se vor putea emite noi acţiuni, până când nu vor fi fost 

complet plătite cele din emisiunea precedentă. 

- acţiunile nominative pot fi convertite în acţiuni la purtător şi invers, prin hotărârea adunării 

generale extraordinare a acţionarilor. De asemenea, se pot emite titluri cumulative pentru mai multe acţiuni, 

când acestea sunt emise în formă materială. 

- acţiunile trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor drepturi egale. 

- condițiile în care se pot emite acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar fără drept de vot, și 

drepturile ce le conferă titularului. 

- acţiunile preferenţiale şi acţiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie în cealaltă prin 

hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor. 

- dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative, emise în formă materială, se transmite prin 

declaraţie făcută în registrul acţionarilor şi prin menţiunea făcută pe titlu, semnată de cedent şi de cesionar 

sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă dematerializată se 

transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii 

lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea şi alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra 

acţiunilor. 

- dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă 

reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, se transmite potrivit prevederilor 

legislaţiei pieţei de capital.  

- dreptul de proprietate asupra acţiunilor la purtător se transferă prin simpla tradiţiune a acestora. 

- despre constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor și înregistrarea acestora în Arhiva 

Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. 

- despre faptul că acţiunile sunt indivizibile cât timp o acţiune nominativă devine proprietatea mai 

multor persoane. 

- despre obligațiile ce revin titularilor de acţiuni care este proprietatea indiviză sau comună [18] a 

mai multor persoane. 

- condițiile necesare unei societăţi pentru a i se permite să dobândească propriile acţiuni, fie direct, 

fie prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama societăţii în cauză. 

- informațiile ce vor trebui incluse de Consiliul de administraţie în raportul ce însoţeşte situaţiile 

financiare anuale cu privire la dobândirea sau înstrăinarea de către societate a propriilor acţiuni. 

Emiterea de obligațiuni de către societăți este reglementată în art. 167-176 din Legea societăților și 

care cuprind dispoziții referitoare la: 

- valoarea nominală a unei obligaţiuni. 

- obligaţiunile din aceeaşi emisiune trebuie să fie de o valoare egală şi acordă posesorilor lor drepturi 

egale. 

- obligaţiunile pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, prin 

înscriere în cont. 

- valoarea nominală a obligaţiunilor convertibile în acţiuni va trebui să fie egală cu cea a acţiunilor. 

- deţinătorii de obligaţiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor.  

- societatea emitentă nu poate participa la deliberările adunării deţinătorilor de obligaţiuni, în baza 

obligaţiunilor pe care le posedă. 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 1/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ioan CIOCHINĂ-BARBU, Nelu NIȚĂ 
- deţinătorii de obligaţiuni vor putea fi reprezentaţi prin mandatari, alţii decât administratorii, 

directorii, respectiv membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere ori cenzorii sau funcţionarii 

societăţii.  

- atribuțiile Adunării deţinătorilor de obligaţiuni legal constituită. 

- rambursarea obligaţiunilor se face de societatea emitentă la scadenţă, iar înainte de scadenţă, 

obligaţiunile din aceeaşi emisiune şi cu aceeaşi valoare pot fi rambursate, prin tragere la sorţi, la o sumă 

superioară valorii lor nominale, stabilită de societate şi anunţată public cu cel puţin 15 zile înainte de data 

tragerii la sorţi. 

- obligaţiunile convertibile pot fi preschimbate în acţiuni ale societăţii emitente, în condiţiile stabilite 

în prospectul de ofertă publică. 

Tot în anul 1990 a fost edictată Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat 

ca regii autonome și societăți comerciale [19], act normativ care marchează începutul procesului de 

privatizare în România. Potrivit acestuia unitãțile economice de stat s-au reorganizat și funcționat sub formã 

de regii autonome sau societãți comerciale. 

Regiile autonome au devenit persoane juridice și funcționau pe bazã de gestiune economicã și 

autonomie financiarã. Ele se puteau înființa prin hotãrîre a guvernului, pentru cele de interes național, sau prin 

hotãrîre a organelor județene și municipale ale administrației de stat, pentru cele de interes local. 

Unitãțile economice de stat, cu excepția celor care s-au constituit ca regii autonome, au fost organizate 

sub formã de societãți pe acțiuni sau societãți cu rãspundere limitatã. 

Inițial, capitalul social al societãților comerciale constituite potrivit potrivit prevederilor legale, era 

deținut integral de statul român sub formã de acțiuni sau pãrți sociale. 

Societãțile comerciale, astfel înființate, aveau un acționar, respectiv deținãtor de pãrți sociale unic pînã 

la transferul total sau parțial al acțiunilor sau pãrților sociale cãtre terțe pãrți din sectorul public sau privat, din 

țarã sau din strãinãtate, înconformitate cu legislația specialã. 

În vederea pregãtirii, organizãrii și coordonãrii activitãții de transfer a acțiunilor sau pãrților sociale s-a 

înființat Agenția naționalã pentru privatizare, în subordinea Guvernului. 

Societãțile comerciale aveau obligația de a transmite Agenției naționale pentru privatizare, un titlu de 

valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit, în termen de 30 de zile de la constituirea lor. 

În anul 1991 a fost elaborat un nou act normativ, Legea nr. 58/1991, respectiv Legea privatizării 

societăților comerciale [20], prin care se stabilea cadrul juridic corespunzător transferului proprietății de stat 

în proprietatea privată a persoanelor fizice și a persoanelor juridice. 

Gestionarea și vînzarea acțiunilor sau părților sociale deținute de stat, s-a realizat prin intermediul 

unei instituții publice, cu caracter comercial și financiar, denumită Fondul Proprietății de Stat. 

 Acest act normativ a reglementat, pe lângă apariția investitorilor instituțuionali, și înființarea a cinci 

Fonduri ale Proprietății Private, ca societăți comerciale pe acțiuni. 

Fondurile Proprietății Private și-au desfășurat activitatea ca societăți comerciale pe acțiuni, conform 

Legii nr. 58/1991 și a Legii nr. 31/1990 privind societățile, numai pentru o perioadă de cinci ani, de la data 

intrării în vigoare a Legii privatizării societăților comerciale. 

După expirarea acestui termen, Fondurile Proprietății Private s-au organizat, prin efectul legii, în 

societăți comerciale pe acțiuni de drept comun, de tipul fondurilor mutuale. 

Persoanele care, la data organizării FPP-urilor în societăți comerciale, mai dețineau certificate de 

proprietate, au devenit acționari ai acestor societăți, iar certificatele de proprietate s-au transformat în acțiuni 

la aceste societăți comerciale.  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1992 [21] privind circulația titlurilor de valoare, s-a înființat 

Agenția Națională pentru Titluri de Valoare, ca structură a Ministerului Economiei și Finanțelor, cu scopul 

de a controla și certifica valabilitatea emiterii și circulației titlurilor de valoare emise de societățile 

comerciale și a circulației certificatelor de proprietate emise de Fondurile Proprietății Private, de a atesta 

agențiile de negociere și agenții de negociere ai acestor titluri, precum și pentru a crea o bază 

corespunzătoare de informații publice, financiare, în beneficiul potențialilor investitorilor (art. 2-3). 

 În același timp „în Banca Naţionala a României s-a creat Centrul de Proiectare și Implementare a 

Pieţelor de Capital - “embrionul” viitoarei Burse de Valori Bucureşti. 

 S-a simţit nevoia unei pieţe alternative celei bancare, deoarece lipsa alternativelor de plasament a 

condus la proliferarea jocurilor piramidale, iar tolerarea acestora de către autorități, urmată de prăbuşirea lor, 

a generat o confuzie la nivelul investitorilor individuali” [22]. 

În luna august 1993 Guvernul a emis Ordonanța nr. 18/1993 privind reglementarea tranzacțiilor 

nebursiere cu valori mobiliare și organizarea unor instituții de intermediere [23], prin care se reglementa 

oferta publică de valori mobiliare, intermedierea acestora pe piața primară și secundară, precum și crearea 
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unei piețe transparente, în scopul mobilizării economiilor bănești pe calea alocării resurselor prin intermediul 

valorilor mobiliare în condiții adecvate de protecție a investitorilor (art. 1). 

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței nr. 18/1993, Agenția Națională pentru Titluri de Valoare 

din structura Ministerului Finanțelor s-a transformat în Agenția Valorilor Mobiliare (art. 5) căreia i s-a stabilit 

următoarele atribuții: 

a) calificarea instrumentelor financiare ca valori mobiliare [24]. 

b) calificarea investițiilor în valori mobiliare ca ofertă publică [25] sau plasament privat. 

c) calificarea persoanelor fizice sau juridice drept persoană implicată [26]. 

d) reglementarea, supravegherea și impunerea respectării prevederilor legale sau ale reglementărilor 

proprii și, acolo unde este cazul, în acordarea, suspendarea și anularea licențelor și autorizațiilor, precum și în 

aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege (art. 10). 

Hotărârea Guvernului nr. 788/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind oferta publică de 

vînzare de valori mobiliare şi a Regulamentului privind autorizarea societăţilor de intermediere şi a agenţilor 

de valori mobiliare [27], alături de Ordonanța Guvernului nr. 18/1993, au pus bazele unui prim cadru legal 

necesar dezvoltării pieței de capital în România. 

Prin Ordonanța Guvernului  nr. 24/1993 [28], s-au reglementat înființarea, structura și activitățile 

fondurilor deschise de investiții, societăților de investiții, societăților de administrare a investițiilor și 

societăților de depozitare, precum și supravegherea acestora în vederea stimulării mobilizării economiilor 

dispersate și alocării lor către investiții pe baza diversificării prudente a riscului de portofoliu (art.1). 

În anul 1994 a fost adoptată Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori [29], 

precum și Hotărârea Guvernului nr. 936/1994 pentru aplicarea Legii nr. 52/1994 [30]. 

Prin aceste acte normative se înființează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (care  potrivit art. 

121 din Legea nr. 25/1994, înlocuiește Agenția Valorilor Mobiliare înființată prin Ordonanța Guvernului nr. 

18/1993), ca entitate administrativă autonomă cu personalitate juridică ce-și exercită autoritatea pe întreg 

teritoriul Romniei. Totodată, prin aceste acte normative, se reglementează statutul Comisiei Naționale a 

Valorilor Mobiliare, crearea și funcționarea piețelor de valori mobiliare cu instituțiile și operațiunile specifice 

acestor piețe, în scopul mobilizării economiilor bănești și disponibilităților financiare prin intermediul 

valorilor mobiliare în condiții adecvate de protecție a investitorilor (art. 1 și 5). 

Misiunea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare este aceea: 

a) de a favoriza buna funcționare a pieței valorilor mobiliare; 

b) de a asigura protecția investitorilor contra practicilor neloiale, abuzive și frauduloase; 

c) de a realiza informarea deținătorilor de valori mobiliare și a publicului asupra persoanelor care fac 

în mod public apel la economii bănești și asupra valorilor emise de acestea; 

d) de a stabili cadrul activității intermediarilor și a agenților pentru valori mobiliare, regimul 

asociațiilor profesionale constituite de aceștia și al organismelor însărcinate cu asigurarea funcționarii pieței 

valorilor mobiliare (art.6). 

Pe parcursul a 11 capitole și 122 de articole, Legea nr. 52/1994 reglementează condițiile de înființare, 

organizare și administrare a burselor de valori, precum și condițiile de înființare și organizare a societăților 

de depozitare, a asociațiilor profesionale cu statut de autoreglementare.  

De asemenea, prin acest act normativ se reglementează și modalitățile de constituire și funcționare a 

piețelor de valori imobiliare, precum și instituțiile și operațiunile specifice. 

Din lecturarea dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 52/1994, rezultă introducerea și punerea în circulație 

a unor termeni specifici, cu caracter de noutate, cum ar fi: societate deschisă [31], intermediere de valori 

imobiliare [32], intermediar pentru valori imobiliare [33], bursă de valori [34], informații privilegiate [35], 

plasament garantat [36], etc. 

În anul 2002 au fost adoptate o suită patru ordonanțe de urgență, cu tot atâtea legi de aprobare a 

acestora, referitoare la piața de capital, piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, 

prin care se modifică substanțial cadrul legislativ ce reglementa piața de capital până la acea dată. 

În ordinea apariției lor, concret au fost adoptate: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 

privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare [37]; Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori imobiliare [38]; Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrummente financiare derivate 

[40]; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții 

financiare și piețele de reglementare [41]. 

În contextul negocierilor privind Tratatul de aderare le Uniunea Europeană, în anul 2004, a fost 

adoptată Legea nr. 297/2004 privind piața de capital [42]. 

Din expunerea de motive la proiectul legii rezultă că, acest act normativ și-a propus să furnizeze un 
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cadru de reglementare unic pentru piața de capital, în conformitate cu aquis-ul comunitar și încurajarea 

dezvoltării pieții românești și întărirea capacității instituționale a CNVM. 

În acest sens, art. 1 din Legea nr. 297/2004 prevede că actul notmativ „reglementează înființarea și 

funcționarea piețelor de instrumente financiare, cu instituțiile și operațiunile specifice acestora, precum și a 

organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizarii disponibilităților financiare prin intermediul 

investițiilor în instrumente financiare” și că „C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile 

prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său”. 

Potrivit art. 291 alin. (2), această lege transpune un număr de opt directive ale Uniunii Europene, iar 

prin art. 291 alin. (1) au fost abrogate o serie de șapte acte normative care reglementau piața de capital până 

la acea dată, printre care și Ordonanța de urgență ale Guvernului nr. 26/2002, privind organismele de 

plasament colectiv în valori mobiliare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele 

reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 

privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. 

Având în vedere dinamica și modificările survenite în domeniul supravegherii financiare, apare 

necesitatea înființării unei autorități integrate, care să fie responsabilă cu supravegherea prudențială a pieții 

de capital, a sectorului asigurărilor și a sitemului de pensii privat. 

În acest sens a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 [43], prin care se 

reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.). 

Din preambulul actului normativ citat rezultă că, acestă măsură a fost determinată de constatarea 

unor disfuncționalități în activitatea desfășurată în sectorul pieței de capital și cel al asigurărilor, fapt care a 

făcut necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, care să asigure eficientizarea activității de 

supraveghere sectorială realizată în afara ariei de competență a băncii centrale. 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) s-a înființat ca autoritate administrativă autonomă, de 

specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, care își exercită atribuțiile prin preluarea 

tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a 

Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (art. 1). 

 Supravegherea exercitată de A.S.F. privește activitatea:  

a) intermediarilor în instrumente financiare, organismelor de plasament colectiv, piețelor de 

instrumente financiare și depozitarului central, precum și asupra operațiunilor de piață și emitenților, 

conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori 

mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

297/2004 privind piața de capital, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea 

Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

514/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al 

decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu 

modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție 

financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea 

capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările 

ulterioare; 

b) asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și reasigurări și a altor activități în 

legătură cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările din România, 

cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea 

asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a 

locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în 

ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 62/2009, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind 

vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006, Legii nr. 503/2004 privind 

redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare, cu modificările ulterioare; 

c) sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate 

privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 

50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 

Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 

187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de 
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pensii private, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității 

de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și 

servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009. 

De asemenea, A.S.F. este autoritate competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea 

respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile 

prevăzute mai sus (art. 2) [44]. 

Legea nr. 297/2004, de la data intării sale în vigoare și până în prezent, a fost modificată succesiv 

prin 12 acte normative, ultimul fiind Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață [45], care, potrivit Expunerii de motive, transpune în conținutul său Directiva nr. 

2013/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului, Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și  

a Consiliului privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață [46], Directiva de punere în aplicare (UE) 

2015/2392 a Comisiei din 17 decembrie 2015 privind Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului 

European și al Consiliului, armonizarea legii cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață, de abrogare a 

Directivei 2003/6/ CE a Palamentului European și a Consiliului și a Directivelor: 2003/124/CE, 

2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei. 

Potrivit art. 1 din Legea 24/2017, acest act normativ „stabilește cadrul juridic aplicabil operațiunilor 

de piață având ca obiect instrumente financiare admise sau care urmează să fie admise la tranzacționare pe o 

piață reglementată sau tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat 

de tranzacționare supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., 

precum și emitenților de astfel de instrumente financiare, ofertelor publice de valori mobiliare și 

operațiunilor privind abuzul pe piață”. 

 

Concluzii 

 

Putem aprecia că începuturile piețelor bursiere de mărfuri și valori în țara noastră, sunt situate pe la 

mijlocul secolului al XIX- lea, și că piața de capital cu instituțiile aferente a avut în evoluția lor suișuri și coborâșuri, 

determinate de evoluția relațiilor de producție interne, dar și pe plan internațional, specifice fiecăreia dintre periodele   

istorice pe care le-au parcurs. 

În perioda „epocii de aur” reglementările cuprinse în Legea nr. 3/1982 privind participarea, cu părţi 

sociale, a oamenilor muncii din unităţile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică 

[47], au indus, la acea dată, ideea că aceasta a fost o modalitate de participare a salariaților la împărțirea 

profitului unităților economice, ar fi avut corespondent într-o societate pe acțiuni specifică, iar părțile sociale 

ar fi avut rolul unor acțiuni corespunzător conceptului „societății socialiste multilateral dezvoltate” în vogă 

în acea perioadă. Apreciez că acestă lege a fost o încercare timidă de a aplica la o economie centralizată 

regulile economiei de piață. 

După parcurgerea acestui material, se poate concluziona, că trecerea de la economia centralizată la 

economia de piaţă, după anii 90, a presupus un amplu proces de restructurare economică, în cadrul căruia 

apariţia şi dezvoltarea pieţei de capital a jucat un rol important. 

Reconstruirea unui mediu propice desfășurării activităților financiare a devenit esențială pentru 

România, pentru a se alinia la standardele impuse de legislația europeană în domeniu [48]. 

Alături de alți autori, aprerciem că „este de necontestat aportul legislativ pe care Legea nr. 297/2004 

privind piaţa de capital l-a adus la momentul apariţiei sale, fiind o lege ce s-a străduit să fie adaptată 

cerinţelor comunitare” [49]. 

După cum se poate observa, procesul legislativ privind reglementatrea pieței de capital este în 

continuă adaptare la necesitățile reale ale evoluției pieței de capital din România, în deplină concordanță cu 

reglementările similare din Uniunea Europeană. 
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