
 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
 
 
 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 07/13.08.2008 
 
  
 

În temeiul art. 1 alin. (2), art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG 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 baza art. 1 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
având în vedere prevederile O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor 
în insolvenţă,  
 
luând în considerare faptul că măsurile de administrare specială sunt conduse de 
practicieni în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, 
 
în aplicarea art. 265 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
 
având în vedere prevederile Ordonanţei CNVM nr. 368/09.07.2008, ale Ordonanţei CNVM 
nr. 395/23.07.2008 şi ale Ordonanţei CNVM nr. 425/04.08.2008, prin care au fost dispuse 
măsuri asigurătorii de blocare a tuturor conturilor de disponibilităţi şi de instrumente 
financiare ale SSIF Mobinvest SA Oradea, 
 
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 şedinţa din data de 13.08.2008, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare  

 
 
 

DISPUNE: 
 
 

Art. 1. Pentru a fi numit administrator special al unei entităţi autorizate de C.N.V.M., 
practicianul în insolvenţă trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

a) să fie persoană juridică activă, înscrisă în Tabloul UNPIR publicat pe site-ul oficial 
al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România; 

b) sediul social al practicianului în insolvenţă, să nu se afle în raza aceleiaşi unităţi 
administrativ – teritoriale în care se află sediul entităţii - obiect al administrării 
speciale; 

c) practicianul în insolvenţă şi persoanele implicate cu acesta, să nu se afle în conflict 
de interese cu entitatea - obiect al administrării speciale sau cu persoanele 
implicate cu acesta. 

 
Art. 2. (1) Practicienii în insolvenţă organizaţi sub formă de societăţi civile profesionale cu 
personalitate juridică şi răspundere limitată, înscrişi, la data emiterii prezentei dispuneri de 
măsuri, în Tabloul UNPIR publicat pe site-ul oficial al Uniunii Naţionale a Practicienilor în 
Insolvenţă din România, se pot înscrie în  Registrul public al C.N.V.M. 



 
(2) Înscrierea practicienilor în insolvenţă în Registrul public al CNVM se face în baza 
următoarelor documente: 

- cerere privind înscrierea în Registrul public al CNVM;  
- certificat de înregistrare emis de Uniunea Naţională a Practicienilor în 

Insolvenţă din România, în copie; 
- poliţă de asigurare profesională, în copie; 
- declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei 

juridice, dată în faţa unui reprezentant al CNVM, privind cunoaşterea 
condiţiilor de numire în calitate de administrator special pentru o entitate 
autorizată de CNVM şi asumarea respectării acestora pe întreaga perioadă 
a exercitării mandatului. 

 
(3) Aplicarea prevederilor punctului 5.4.2.6 din Anexa Regulamentului CNVM nr. 7/2006 
privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, referitoare la tariful perceput 
pentru emiterea actului individual de înscriere în Registrul public al CNVM a 
administratorilor speciali, persoane juridice, se suspendă pe o perioadă de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri. 

 
Art. 3. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data emiterii acesteia şi se publică 
pe pagina de internet a C.N.V.M. (www.cnvmr.ro.) şi în Buletinul C.N.V.M.  
 
Art. 4. Direcţia Juridică, Secretariatul General şi Directorul General Executiv vor urmări 
ducerea la îndeplinire a prezentei dispuneri de măsuri.  
 

 
 
 

PREŞEDINTE 
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