
 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 08/04.05.2009 
 
 
 

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 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, 

 
având în vedere necesitatea ca organizarea internă a S.S.I.F. să fie astfel 

concepută încât să se asigure separarea funcţiilor privind decizia, execuţia şi 
supravegherea activităţii acesteia, precum şi separarea atribuţiilor principale pentru a se 
evita îndeplinirea de către aceeaşi persoană a unor atribuţii care pot avea ca rezultat erori 
greu de detectat sau activităţi care pot fi susceptibile de abuz şi care expun la risc 
societatea sau clienţii acesteia, 

 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în 

cadrul şedinţei din data de 04.05.2009, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 
   
 
Art. 1. Se interzice deţinerea simultană de către o persoană a calităţilor de 

membru al Consiliului de administraţie, conducător şi reprezentant al compartimentului 
de control intern al unei societăţi de servicii de investiţii financiare. 

 
Art. 2 Societăţile de servicii de investiţii financiare în cadrul cărora se regăsesc 

persoane care se află în situaţia menţionată la art. 1 au obligaţia ca, în termen de 
maximum 6 luni de la data prezentei, să-şi adapteze structura organizatorică în vederea 
eliminării situaţiei de incompatibilitate prevăzută de acelaşi articol şi încadrării în 
prevederile Regulamentului CNVM nr. 32/2006. 

 
Art. 3 Încălcarea prevederilor prezentei dispuneri de măsuri constituie 

contravenţie şi se sancţionează conform dispoziţiilor Titlului X al Legii nr.297/2004. 
 

Art. 4 Prezenta dispunere de măsuri este valabilă până la modificarea 
Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.  
 
 

 



Art. 5 Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data emiterii  şi se publică 
în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul C.N.V.M. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 
 


