
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 17/11.11.2009 
 
 
În baza prevederilor 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. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 şi nr. 
71/03.10.2007, 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din şedinţa din data de 
10.11.2009, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 
 
 
 
 
Art. 1. O persoană fizică nu poate să fie membru în consiliul de administraţie la mai mult de două 
entităţi autorizate de C.N.V.M. 
 
Art. 2. (1) Membrii consiliului de administraţie al unui operator de piaţă/sistem nu pot fi membri în 
consiliul de administraţie sau conducători ai unui depozitar central ori ai unei case de compensare sau 
ai Fondului de Compensare a Investitorilor.  
 
(2) Membrii consiliului de administraţie al unui operator de piaţă/sistem nu pot fi membri în consiliul 
de administraţie al unei societăţi ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată administrată de operatorul de piaţă respectiv sau sunt tranzacţionate în cadrul sistemului 
alternativ de tranzacţionare administrat de operatorul de sistem respectiv. 
 
Art. 3. (1) Membrii consiliului de administraţie al unui depozitar central nu pot fi membri în consiliul 
de administraţie al unei societăţi ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată sau al unei societăţi tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare şi 
care a încheiat contract de registru cu depozitarul în cauză.  
 
(2) Membrii consiliului de administraţie al unui depozitar central nu pot fi membri în consiliul de 
administraţie al unei case de compensare. 
 
Art. 4. Prevederile art. 2 şi 3 sunt aplicabile şi soţilor/soţiilor şi rudelor până la gradul al doilea inclusiv 
ai membrilor consiliilor de administraţie ale operatorilor de piaţă, operatorilor de sistem, depozitarilor 
centrali, caselor de compensare şi S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. 
 
Art. 5. Entităţile autorizate de C.N.V.M. au obligaţia să elimine din actele constitutive şi, după caz, din 
regulamentele de organizare şi funcţionare dispoziţiile care prevăd atribuirea de drept a unui loc în 
consiliul de administraţie pentru un anumit acţionar sau pentru o anumită entitate şi orice dispoziţii 
similare acestora.  
 



Art. 6. Entităţile autorizate de C.N.V.M. trebuie să se încadreze în prevederile prezentei dispuneri de 
măsuri la prima adunare generală a acţionarilor. 
 
Art. 7. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul şi pe site-ul 
C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
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