
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 1/31.01.2006 
       
 

În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) 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, 
 

conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 17/29.05.2002, nr. 
19/18.10.2004 şi nr. 37/27.06.2005, 

 
în şedinţa din data de 30.01.2006 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât 

dispunerea următoarelor 
 

MĂSURI 
 

Art. 1. Fondurile cu capital de risc constituite în baza O.G. nr. 20/1998 privind constituirea şi 
funcţionarea fondurilor cu capital de risc şi a Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/1998 au obligaţia să 
depună la C.N.V.M., în termen de maximum 45 de zile, documentele prevăzute în Titlul V din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a 
investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aferente tipului de A.O.P.C. în 
care urmează să se încadreze, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii nr. 2 / 2006 emisă în 
aplicarea prevederilor art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.  

Art. 2. Până la încadrarea în prevederile Instrucţiunii nr. 2 / 2006 emisă în aplicarea 
prevederilor art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, se suspendă emisiunea şi 
răscumpărarea titlurilor de participare la fondurile cu capital de risc constituite în baza O.G. nr. 
20/1998 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc şi a Regulamentului 
C.N.V.M. nr. 5/1998.   

Art. 3. Prezenta dispunere de măsuri se publică pe web-site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) şi 
în Buletinul C.N.V.M şi se comunică societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează 
fondurile cu capital de risc prevăzute la art.1. 

Art. 4. Direcţia Autorizare din cadrul Direcţiei Generale Autorizare Reglementare împreună 
cu Secretariatul General şi cu Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a 
prezentei dispuneri de măsuri. 
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PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 
 
 

 

 


