
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DECIZIA NR. 92/17.01.2008 
 

În baza prevederilor art. 7 alin. (1) şi alin. (4) şi art. 9 alin. (1) din Statutul 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului 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, 

 
în temeiul art. 9 alin. (1) potrivit căruia, prin decizie, C.N.V.M. dă interpretarea 

oficială a propriilor reglementări care guvernează piaţa de capital, 
 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/18.10.2004, nr. 

37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 şi nr. 71/03.10.2007, 
  

în aplicarea  prevederilor art. 100 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 148 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, 
 
 în şedinţa din data de 17.01.2008 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a 
hotărât emiterea următorului act individual: 
 

DECIZIE 

 Art. 1. Votul prin corespondenţă prevăzut la art. 100 alin. (2) din Legea nr. 
297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv la 
art. 148 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, reprezintă votul transmis prin poştă, curierat sau mijloace electronice. 

Art. 2. Consiliul de administraţie/Consiliul de supraveghere al unei societăţi de 
investiţii, respectiv al unei societăţi de investiţii de tip închis va stabili procedura de vot 
prin corespondenţă transmis prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor 
legale aplicabile şi se va asigura cu privire la securitatea datelor, informaţiilor şi 
mijloacelor puse la dispoziţia acţionarilor în vederea exprimării votului. 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii acesteia şi se va publica 
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 
 
 


