
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 

AVIZ NR. 21/06.05.2009          
 
 
În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin. 4 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin 
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
             
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 şi 
nr. 71/03.10.2007, 
 
având în vedere prevederile art. 110 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările ulterioare, 
 
având în vedere art. 176 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea şi 
funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a 
depozitarilor, 
 
ca urmare a adreselor societaţii de avocaţi BADEA ASOCIAŢII in Association with CLIFFORD 
CHANCE, înregistrate la CVNM cu nr. 5766/19.02.2009 şi nr. 6001/23.02.2009 referitoare la 
distribuirea către angajaţii unei filiale din România de unităţi de fond emise de un organism de 
plasament colectiv nearmonizat, înfiinţat în conformitate cu legislaţia dintr-un stat  membru şi 
reglementat de autoritatea competentă din respectivul stat şi care investeşte în acţiuni ale 
societăţii mamă cu sediul social în respectivul stat membru, 
 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data 
de 06.05.2009, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărâşte emiterea următorului act 
individual  
 
 

AVIZ 
 
Art. 1  Distribuirea pe teritoriul României, către angajaţii unor filiale din România, de unităţi de 
fond emise de un organism de plasament colectiv nearmonizat, înfiinţat în conformitate cu 
legislaţia dintr-un stat  membru şi reglementat de autoritatea competentă din respectivul stat, care 
investeşte în acţiuni ale societăţii mamă cu sediul social în respectivul stat membru, se realizează 
în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea şi 
funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a 
depozitarilor. 
 
 
Art. 2 Prezentul aviz intră în vigoare la data publicării acestuia în Buletinul electronic şi pe site-
ul CNVM.  
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