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COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 10 /18.03.2010 
 
 
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. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007, nr. 
71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,  

 
în baza analizei efectuată de către direcţiile de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în 
cadrul şedinţei din data de  17.03.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune:  
 
Art. 1 Se suspendă aplicarea prevederilor pct.6, 7 și 16 de la alin. (1) al art. 5 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, până la modificarea acestuia.  
 
Art. 2  Pe perioada suspendării prevăzute la art.1 se aplică următoarele dispoziţii:  
 

1. Pct.6 al alin.(1) de la art.5 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul 
public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, va avea următorul cuprins: 
 
„6. Secţiunea 6 - Fonduri deschise de investiţii: 
a) Subsecţiunea 1 - Fonduri deschise de investiţii din România (FDIR); 
b) Subsecţiunea 2 - Fonduri deschise de investiţii din alte state membre armonizate cu 
directivele europene (FDIA); 
c) Subsecţiunea 3 - Fonduri deschise de investiţii din alte state membre nearmonizate 
cu directivele europene (FDNA); 
d) Subsecţiunea 4 - Fonduri deschise de investiţii din state nemembre (FDIN).” 
 

2. Pct.7 al alin. (1) de la art.5 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul 
public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, va avea următorul cuprins: 
 
„7. Secţiunea 7 - Societăţi de investiţii: 
a) Subsecţiunea 1 - Societăţi de investiţii din România (SINR); 
b) Subsecţiunea 2 - Societăţi de investiţii din alte state membre armonizate cu 
directivele europene (SISA); 
c) Subsecţiunea 3 - Societăţi de investiţii din alte state membre nearmonizate cu 
directivele europene (SISM); 
d) Subsecţiunea 4 - Societăţi de investiţii din state nemembre (SISN).” 

 
3. Pct. 16 al alin. (1) de la art.5 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul 

public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, va avea următorul cuprins: 
 
 



2 
 

 
 

„16 - Evaluatori: 
a) Subsecţiunea 1 – Evaluatori/Experți independenţi persoane fizice (specializare 
Evaluare întreprinderi) (EVPF); 
b) Subsecţiunea 2 – Evaluatori/Experți independenţi persoane juridice (specializare 
Evaluare întreprinderi) (EVPJ); 
c) Subsecţiunea 3 - Evaluatori independenţi persoane fizice (specializare Proprietăți 
imobiliare) (EIPF); 
d) Subsecţiunea 4 – Evaluatori independenţi persoane juridice (specializare 
Proprietăți imobiliare) (EIPJ).” 

 
Art.3 Prezenta Dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării pe site-ul C.N.V.M. 
(www.cnvmr.ro) şi în Buletinul C.N.V.M. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


