
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 12/28.03.2012 
 

 
În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
aprobat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007, nr. 2/14.01.2010 şi 
nr. 18/27.09.2011, 

având în vedere dispoziţiile prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006 republicat, privind veniturile 
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

în aplicarea prevederilor pct. 6.1.2 din anexa Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile 
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  

și 

în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru facilitarea funcţionării principiului “paşaportului 
european” pentru organismele de plasament colectiv în valori mobiliare din statele membre ale Spațiului 
Economic European ce intenţionează să distribuie titluri de participare în România, 

în baza deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 28.03.2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
dispune: 

 
Art.1 Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei 
Naționale a Valorilor Mobiliare, republicat, cu modificările și completările ulterioare, punctul 5.2.2 din 
anexă se va citi: 
 

Nr. 
crt. 

Categoria de venituri, 
conform art.13 din Statutul 

C.N.V.M. 

Precizări (operaţiunea, baza 
de calcul căreia i se aplică 

cota etc.) 

Nivelul tarifului (lei)/cotei 
(%) 

5.2.2 

 Emiterea unui act individual 
de soluţionare a cererii de 
avizare/ înregistrare a: 
- altor organisme de plasament 
colectiv (A.O.P.C.); 
- O.P.C. din alte state membre 
/O.P.C. din state nemembre 

10.000 lei  

 
Art.2 Tariful prevăzut la pct.6.1.2 din anexa Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006R, cu modificările și 
completările ulterioare, nu se aplică organismelor de formare profesională atestate de C.N.V.M. care 
organizează cursuri/programe de formare profesională continuă cu finanțare din fonduri europene sau din 
alte surse de finanțare nerambursabile. 
 
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 
 
 
 


