
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DISPUNERE DE MĂSURI NR.  12 / 05.10.2005 
 

În baza prevederilor art. 7 alin. (1) şi art. 10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare adoptat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată prin Legea 
nr. 514/2002, completat şi modificat de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 17/29.05.2002, 

nr. 19/18.10.2004 şi nr. 37/27.06.2005, 
 
având în vedere dispoziţiile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 
având în vedere dispoziţiile art. 50 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 8/2004 privind 

autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, 
 
în şedinţa din data de 04.10.2005 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare  
 

DISPUNE URMĂTOARELE MĂSURI 
 
 Art. 1. În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri 
acţionarii fondatori ai S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. au obligaţia de a transmite 
la C.N.V.M. componenţa grupului de lucru constituit în vederea elaborării regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi a procedurilor Fondului. 
 

  Art. 2. În termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri, 
acţionarii fondatori ai S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. au obligaţia de a transmite 
la C.N.V.M. regulamentul de organizare şi funcţionare şi procedurile Fondului, în conformitate cu 
prevederile art. 15 şi art. 16 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 8/2004 privind autorizarea, 
organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, precum şi celelalte documente 
menţionate la art. 11 alin (1) din regulament. 
 

Art. 3. Responsabilitatea pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispuneri de 
măsuri revine reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice desemnate administratori ai Fondului 
şi directorului executiv ales de Adunarea constitutivă a S.C. Fondul de Compensare a 
Investitorilor S.A. 

 
Art. 4. Nerespectarea dispoziţiilor prezentei dispuneri de măsuri se sancţionează în 

conformitate cu prevederile Titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 5. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data comunicării sale părţii vizate, 

prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
 
Art. 6. Direcţia Autorizare din cadrul Direcţiei Generale Autorizare Reglementare, 

Secretariatul General şi Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
dispuneri de măsuri. 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 


