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STATUTUL MEMBRILOR AFILIAŢI  
LA BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (BRM) S.A. 

 
 
Art.1 

În temeiul Legii nr.357/2005 privind bursele de mărfuri, orice persoană juridică 
interesată poate dobândi calitatea de membru afiliat al bursei. 
 
Art.2 

Calitatea de membru afiliat se conferă prin decizia Consiliului de Administraţie al 
Bursei Române de Mărfuri SA, în baza unei cereri scrise, depusă la secretariatul bursei, 
de către persoana juridică interesată. 
 
Art.3 

Calitatea de membru afiliat al bursei se confirmă printr-un certificat semnat de către 
Preşedintele Director General al Bursei Române de Mărfuri SA, fiind menţionată data de la 
care solicitantul devine membru afiliat. 
 
Art.4 

Certificatul va fi însoţit, pentru a avea un suport juridic, de un contract de colaborare 
încheiat între Bursa Română de Mărfuri şi persoana care a dobândit calitatea de membru 
afiliat, în care se vor stipula drepturile şi obligaţiile părţilor. 

Contractul de colaborare va fi semnat de către Preşedintele Director General al 
Bursei Române de Mărfuri SA şi de către un reprezentant legal al persoanei juridice, care 
devine membru afiliat al bursei. 
 
Art.5 

Membrul afiliat are următoarele obligaţii: 
a) de a respecta normele cuprinse în regulamentele bursei; 
b) de a achita o cotizaţie anuala în contul bursei. 
 
Art.6 

Membrul afiliat are următoarele drepturi: 
a) de a negocia şi efectua tranzacţii pe oricare dintre pieţele administrate de bursă, dar cu 
respectarea reglementărilor specifice fiecărei pieţe; 
b) de a dobândi acţiuni ale Bursei Române de Mărfuri SA în cazul unei oferte de vânzare, 
după exercitarea dreptului de preemţiune de către membrii acţionari. 
 
Art.7 

Un membru afiliat la Bursei Române de Mărfuri SA poate presta servicii de brokeraj 
ca intermediar profesionist în nume şi pe cont propriu şi/sau în nume propriu, dar pe contul 
clienţilor săi, dacă este organizat ca societate de brokeraj care are ca obiect principal de 
activitate prestarea serviciilor de brokeraj. Poate acţiona ca intermediar profesionist şi 
membrul afiliat care are organizat în structura sa un departament specializat pentru aceste 
activităţi. 
 
Art.8 

Calitatea de membru afiliat încetează la cererea formulată în acest sens de către 
membru sau la expirarea duratei contractului de colaborare. 
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Încetarea calităţii de membru afiliat produce efecte numai după stingerea tuturor 
obligaţiilor aflate în curs de derulare ce decurg din ofertele negociate sau din tranzacţiile 
efectuate pe pieţele administrate. 
 
Art.9 

Sancţiunile aplicabile membrului afiliat sunt: 
a) suspendarea; 
b) excluderea. 
 
Art.10 

Sancţiunea de suspendare sau de excludere se pronunţă motivat de către Consiliul 
de Administraţie al bursei. 
 
Art.11 

Sancţiunile prevăzute la art.9 nu aduc atingere obligaţiilor în curs ale membrului 
afiliat, obligaţii care îi revin din activităţile desfăşurate pe pieţele administrate de bursă. 
 
Art.12 

Eventualele diferende apărute între membrul afiliat şi bursă vor fi soluţionate pe 
cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, acestea vor fi supuse spre soluţionare 
Camerei Arbitrale de pe lângă BRM sau, dacă aceasta nu este înfiinţată, Comisiei 
Bursiere de pe lângă Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a 
României. 

 


