
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 

DECIZIA NR.  1658 / 10.09.2007 
 

 
În temeiul art. 7 alin.(1) şi art. 9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin 

O.U.G. nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat şi 
completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
având în vedere prevederile art. 2 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 

2/04.04.2007,  
 
în vederea corelării  prevederilor  art. 18 din  Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 

privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a 
organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor cu prevederile art. 153 din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, aşa cum a fost aceasta modificată prin Legea nr. 
441/2006, 

 
conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 

19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 15/10.05.2006, nr. 19/19.06.2006, nr. 
30/20.09.2006, nr. 42/20.11.2006 şi nr. 51/20.06.2007 
 

în şedinţa din data de 10.09.2007 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a 
hotărât emiterea următorului act individual 

 
        DECIZIE  

 
Art. 1. În situaţia adoptării de către o societate de administrare a investiţiilor 

(S.A.I.) a sistemului dualist de administrare se aplică următoarele prevederi: 
 
a) membrii Consiliului de Supraveghere prevăzuţi la art. 153 6 din Legea nr. 

31/1990 privind societăţile comerciale, republicată aşa cum a fost aceasta modificată prin 
Legea nr. 441/2006  au obligaţia de a îndeplini în mod corespunzător condiţiile  impuse 
pentru membrii Consiliului de Administraţie al S.A.I.. prevăzute de art. 18 din 
Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare 
a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor. 
 

b) membrii Directoratului prevăzut la art. 1531 din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, aşa cum a fost aceasta modificată prin Legea nr. 
441/2006,  au obligaţia de a îndeplini în mod corespunzător condiţiile impuse pentru  
conducători prevăzute de art. 18 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi 
funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament 
colectiv şi a depozitarilor, cu excepţia celor menţionate la alin. (1) lit. b) al articolului 
menţionat. 



 
c) documentaţia ce va fi depusă de o S.A.I. în vederea autorizării modificărilor în 

modul de organizare şi funcţionare ca urmare  a numirii membrilor Consiliului de 
Supraveghere şi a membrilor Directoratului este cea prevăzută de art. 29 din  
Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare 
a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor. 

 
Art. 2  Atribuţiile prevăzute de Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi 

funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament 
colectiv şi a depozitarilor, ca fiind în sarcina conducătorilor vor reveni membrilor 
Directoratului.  
 

Art. 3. Prezenta  decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul 
C.N.V.M şi va fi publicată pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 
 
 

Art. 4.  Direcţia Generală Autorizare - Reglementare, Secretariatul General şi 
Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei  decizii.  

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 


