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Pe rol se aflã soluþionarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 40 alin. 4 din Codul de procedurã civilã,
excepþie ridicatã de Ioan Antonescu în Dosarul nr. 10.010/2000 al
Judecãtoriei Piteºti, având ca obiect soluþionarea unei cauze civile de
evacuare ºi anulare a certificatului de moºtenitor.
Dezbaterile au fost consemnate în încheierea ºedinþei publice din
19 februarie 2002, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru 21 februarie 2002.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 3 mai 2001 Judecãtoria Piteºti a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a

dispoziþiilor art. 40 alin. 4 din Codul de procedurã civilã, excepþie ridicatã de Ioan Antonescu în Dosarul nr. 10.010/2000 al acelei instanþe.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul acesteia
aratã cã dispoziþiile art. 40 alin. 4 din Codul de procedurã civilã, care
stabilesc cã ”hotãrârea asupra strãmutãrii se dã fãrã motivare ºi nu este
supusã nici unei cãi de atacÒ, încalcã dispoziþiile constituþionale ale
art. 21 privind accesul liber la justiþie, ale art. 24 privind dreptul la
apãrare, ale art. 11 privind îndeplinirea cu bunã-credinþã de cãtre statul român a obligaþiilor asumate prin semnarea tratatelor internaþionale
ºi la faptul cã tratatele semnate de România fac parte din dreptul
intern, ale art. 20 referitor la tratatele internaþionale privind drepturile
omului care, în caz de neconcordanþã cu dreptul intern, se aplicã cu
prioritate, precum ºi pe cele ale art. 128 privind folosirea cãilor de
atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti.
Instanþa de judecatã, exprimându-ºi opinia, considerã cã excepþia
de neconstituþionalitate este nefondatã. În esenþã, instanþa îºi argumenteazã opinia arãtând cã asupra excepþiei Curtea s-a mai pronunþat, iar ”situaþia juridicã invocatã nu are legãturã cu rezolvarea
fondului ºi, ca atare, de dispoziþiile legale puse în discuþie nu depinde
judecarea cauzei, în sensul prevederilor cuprinse în art. 23 alin. (1)
din Legea nr. 47/1992Ò. Se mai aratã, de asemenea, cã ”partea în
cauzã putea ridica o astfel de excepþie doar în cadrul procesual
adecvat, respectiv cu ocazia soluþionãrii cererilor de strãmutare de
cãtre Curtea Supremã de JustiþieÒ.
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Preºedintele Camerei Deputaþilor aratã, în esenþã, cã accesul
liber la justiþie nu înseamnã accesul la toate structurile judecãtoreºti
ºi la toate cãile de atac. Se susþine totodatã cã legiuitorul ”deþine
dreptul exclusiv de a stabili regula conform cãreia hotãrârea de
strãmutare a pricinii nu este supusã nici unei cãi de atacÒ. Conform
punctului de vedere exprimat aceastã dispoziþie are la bazã motivul
cã instanþa care soluþioneazã cererea de strãmutare nu se pronunþã
asupra fondului, iar exercitarea unor cãi de atac ar prelungi nejustificat judecarea definitivã a cauzelor, antrenând cheltuieli suplimentare
pentru justiþiabili. Se conchide astfel cã prevederile criticate nu sunt
contrare dispoziþiilor art. 128 din Constituþie, care statueazã cã exercitarea cãilor de atac se face ”în condiþiile legiiÒ.
Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este vãdit
nefondatã, întrucât ”instanþa care soluþioneazã cererea de strãmutare
are în vedere [...] asigurarea numai a condiþiilor normale pentru
desfãºurarea activitãþii de judecatã, fãrã a antama în vreun fel probleme privind fondul cauzei, respectiv drepturile ºi obligaþiile ce
rezultã din raporturile juridice deduse judecãþiiÒ. De aceea, se aratã în
continuarea argumentãrii punctului de vedere al Guvernului, ”reglementarea de tradiþie în materie dã posibilitatea ca instanþa învestitã
cu cererea de strãmutare sã se pronunþe cu maximum de operativitate asupra acesteia, apreciind seriozitatea motivelor prezentate ºi,
când considerã necesar, cercetând datele din dosarul cauzeiÒ.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de vedere
asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul judecãtorului-raportor,
susþinerile pãrþilor prezente, concluziile procurorului, dispoziþiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea a fost legal sesizatã ºi este competentã, conform dispoziþiilor
art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2,
3, 12 ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia
de neconstituþionalitate.
Obiectul excepþiei, astfel cum aceasta a fost formulatã, îl constituie dispoziþiile art. 40 alin. 4 din Codul de procedurã civilã, care
prevãd cã: ”Hotãrârea asupra strãmutãrii se dã fãrã motivare ºi nu este
supusã nici unei cãi de atac.Ò
Dispoziþiile din Constituþia României considerate ca fiind încãlcate
de textul criticat sunt urmãtoarele:
Ñ Art. 11: ”(1) Statul român se obligã sã îndeplineascã întocmai ºi
cu bunã-credinþã obligaþiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul
intern.Ò
Ñ Art. 20: ”(1) Dispoziþiile constituþionale privind drepturile ºi
libertãþile cetãþenilor vor fi interpretate ºi aplicate în concordanþã cu
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, cu pactele ºi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacã existã neconcordanþe între pactele ºi tratatele privitoare la
drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, ºi legile
interne, au prioritate reglementãrile internaþionale.Ò
Ñ Art. 21: ”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei pentru
apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò
Ñ Art. 24: ”(1) Dreptul la apãrare este garantat.
(2) În tot cursul procesului, pãrþile au dreptul sã fie asistate de un
avocat, ales sau numit din oficiu.Ò

Ñ Art. 128: ”Împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi
Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în condiþiile legii.Ò
Curtea observã cã autorul excepþiei invocã încãlcarea dispoziþiilor
art. 11 ºi 20 din Constituþie, referitoare la tratatele internaþionale privind drepturile omului, fãrã a menþiona prevederile vreunui tratat
internaþional care ar fi încãlcate prin dispoziþiile de lege criticate,
lãsând doar sã se subînþeleagã cã este vorba de prevederile din
documentele internaþionale, care se referã la accesul liber la justiþie ºi
la dreptul de apãrare.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã
textul de lege criticat a mai format obiectul controlului de
constituþionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 92 din 11 septembrie 1996,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din
20 noiembrie 1996, Curtea Constituþionalã a respins ”ca vãdit nefondatãÒ excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 40 alin. 4 din
Codul de procedurã civilã, motivatã pe invocarea încãlcãrii dispoziþiilor
art. 21, 24 ºi 128 din Constituþie, excepþie ridicatã în faþa Curþii
Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
În considerentele deciziei pronunþate Curtea a reþinut cã principiul
accesului liber la justiþie, prevãzut la art. 21 din Constituþie, nu este
încãlcat, întrucât acesta presupune accesul la mijloacele procedurale
prin care justiþia se înfãptuieºte, dar ”nu înseamnã cã el trebuie asigurat la toate structurile judecãtoreºti Ñ judecãtorii, tribunale, curþi de
apel, Curtea Supremã de Justiþie Ñ ºi la toate cãile de atac prevãzute
de lege Ñ apel, recurs Ñ deoarece cãile de atac sunt stabilite exclusiv de legiuitor. Prin lege pot fi instituite reguli deosebite, în considerarea unor situaþii diferiteÒ. Curtea a fãcut referire, cu privire la aceste
argumente, ºi la jurisprudenþa sa anterioarã Ñ Decizia Plenului Curþii
Constituþionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994.
Cu referire directã la textul art. 40 alin. 4 din Codul de procedurã
civilã Curtea a mai reþinut în considerentele deciziei menþionate cã
”este dreptul exclusiv al organului legislativ de a stabili regula potrivit
cãreia hotãrârea de strãmutare a pricinii nu este supusã nici unei cãi
de atac, în considerarea faptului cã prin aceasta instanþa nu se pronunþã asupra fondului, iar exercitarea unor cãi de atac ar prelungi
nejustificat judecarea definitivã a cauzelor, antrenând totodatã cheltuieli
materiale suplimentare pentru justiþiabiliÒ. În consecinþã, Curtea a considerat cã ”nu sunt încãlcate nici dispoziþiile art. 128 din Constituþie, care
prevãd cã exercitarea cãilor de atac se face Çîn condiþiile legiiÈÒ.
În acelaºi timp Curtea a constatat cã ”art. 40 alin. 4 din Codul de
procedurã civilã nu încalcã nici dispoziþiile art. 24 din Constituþie, referitoare la dreptul de apãrareÒ, întrucât ”dreptul la apãrare se realizeazã cu
prilejul judecãrii de fond a cauzei ºi al soluþionãrii cãilor de atacÒ.
Dezvoltând acest argument, Curtea a arãtat cã, ”de vreme ce nu se
judecã fondul pricinii, nu se poate susþine cã interesele celor în cauzã ar
fi prejudiciate, ºtirbindu-se în acest fel exerciþiul dreptului constituþional
evocat. În realitate, faptele asupra cãrora este chematã sã se pronunþe
instanþa competentã sã judece cererea de strãmutare nu þin ºi nu au
cum sã þinã de pricina însãºi, ci de asigurarea condiþiilor pe care le
implicã art. 37 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, respectiv nepãrtinirea ºi obiectivitatea în soluþionarea pricinii, condiþii care vizeazã toate
pãrþile din proces, indiferent de calitatea lor procesualãÒ.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale, soluþia din aceste decizii, de
respingere a excepþiei, este valabilã ºi în cauza de faþã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1, 2, al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 40 alin. 4 din Codul de procedurã civilã, excepþie ridicatã de Ioan
Antonescu în Dosarul nr. 10.010/2000 al Judecãtoriei Piteºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 21 februarie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Laurenþiu Cristescu
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin
Legea nr. 44/1998, astfel cum au fost modificate prin Legea
nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”ComtextÒ Ñ S.A.
din Constanþa în Dosarul nr. 1.816/Com/2001 al Tribunalului
Constanþa Ñ Secþia comercialã.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura de citare
este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a
excepþiei de neconstituþionalitate, deoarece dispoziþiile art. 16 alin. (1)
din Constituþie, invocate în susþinerea excepþiei, consacrã egalitatea
cetãþenilor în faþa legii, iar nu egalitatea persoanelor colective ori a persoanelor juridice. Totodatã se aratã cã prevederile legale criticate nu
contravin dispoziþiilor art. 41 alin. (2) din Constituþie, întrucât textul de
lege nu face nici o discriminare între societãþile comerciale menþionate.
Asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor art. 27 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, Curtea
Constituþionalã s-a mai pronunþat prin Decizia nr. 8/1999, în sensul respingerii excepþiei, soluþie valabilã ºi în prezenta cauzã.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 5 iulie 2001 Tribunalul Constanþa Ñ Secþia
comercialã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale,
aprobatã prin Legea nr. 44/1998, astfel cum au fost modificate prin
Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei
economice, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”ComtextÒ Ñ
S.A. Constanþa în Dosarul nr. 1.816/Com/2001 al acelei instanþe,
având ca obiect anularea unui contract de vânzare-cumpãrare ºi a
unui contract de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare,
încheiat cu Societatea Comercialã ”Gemar ImpexÒ Ñ S.R.L. Constanþa.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se susþine, în principal, cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor constituþionale ale
art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faþa legii ºi ale art. 41 alin. (2) privind ocrotirea egalã a proprietãþii private, indiferent de titular, acest ultim
text urmând a fi interpretat ºi aplicat în concordanþã cu prevederile art. 1
alin. 1 din primul Protocol adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
În dezvoltarea motivãrii excepþiei autorul acesteia, invocând ºi
jurisprudenþa Curþii Constituþionale, susþine cã ”impunerea unui tratament egal pentru situaþiile diferite în care se aflã cetãþenii acþionari la
o societate comercialã la care statul sau o autoritate a administraþiei
publice locale este acþionar majoritar, respectiv la o societate comercialã la care statul sau o autoritate a administraþiei publice locale nu

este acþionar majoritarÒ, nu se justificã raþional, fiind contrarã principiului egalitãþii în faþa legii, prevãzut la art. 16 alin. (1) din Constituþie.
De asemenea, autorul excepþiei susþine cã textul criticat încalcã ºi
”principiul constituþional al ocrotirii în mod egal a proprietãþii private,
care trebuie respectat în privinþa oricãror drepturi patrimoniale, a
oricãror ÇbunuriÈ, aºa cum a decis, în principiu, Curtea Constituþionalã
prin Decizia nr. 70 din 27 februarie 2001, deci ºi în cazul acþiunilor
deþinute la societãþi comerciale la care statul este sau nu acþionar
majoritar, precum ºi la societãþile comerciale în care statul sau autoritatea administraþiei publice nu este acþionarÒ.
Tribunalul Constanþa Ñ Secþia comercialã, exprimându-ºi opinia,
considerã cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã,
întrucât autorul excepþiei, pornind de la o premisã greºitã, ”pune
semnul egalitãþii între societãþile la care statul este acþionar în procent
minoritar ºi societãþile la care statul nu este acþionarÒ. Or, aratã
instanþa, ”numai societãþile comerciale la care statul este acþionar sunt
supuse privatizãrii ºi nu poate exista identitate de situaþii între cele
douã categorii de societãþiÒ. Concluzia instanþei este în sensul cã
”posibilitatea societãþilor comerciale în care statul este acþionar, de a
încheia contracte de leasing fãrã respectarea dispoziþiilor restrictive
cuprinse în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 51/1997, este o
facilitate care înlesneºte procesul de privatizare ºi nu poate avea semnificaþia unei încãlcãri a egalitãþii cetãþenilor în faþa legii în raport cu
societãþile comerciale la care statul nu este acþionar, întrucât sunt
situaþii diferite, acestea din urmã nefiind supuse privatizãriiÒ. Conform
opiniei instanþei de judecatã aceste argumente ”sunt perfect valabile ºi
în ceea ce priveºte încãlcarea dispoziþiilor art. 41 din Constituþie, motivarea reclamantei fiind aceeaºiÒ.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preºedinþilor celor
douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima
punctele de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
Preºedintele Camerei Deputaþilor considerã cã excepþia de
neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece dispoziþiile art. 16
alin. (1) din Constituþie consacrã egalitatea cetãþenilor în faþa legii, iar
nu egalitatea persoanelor colective ori a persoanelor juridice ºi, deci,
”nu este incident în ceea ce priveºte relaþiile dintre acþionarii unei
societãþi comercialeÒ. În ceea ce priveºte încãlcarea dispoziþiilor
art. 41 alin. (2) din Constituþie se aratã cã aceastã susþinere nu poate
fi reþinutã, întrucât ”Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997
nu face nici o discriminareÒ.
Guvernul aratã cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã,
întrucât prin textul de lege criticat se ”reglementeazã vânzarea de active
imobiliare date în locaþie de gestiune sau închiriate, ori încheierea de
contracte de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare, doar în
cazul societãþilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraþiei
publice locale este acþionar majoritar. Aceste societãþi sunt singurele care
pot fi supuse privatizãrii, în cadrul procesului de privatizare reglementat
de ordonanþa de urgenþãÒ. În opinia Guvernului dispoziþiile art. 16 alin. (1)
din Constituþie nu sunt incidente în cauzã, întrucât acest text nu reglementeazã egalitatea persoanelor colective, a persoanelor juridice, aºa
cum a statuat în mod constant Curtea Constituþionalã. De asemenea, nici
dispoziþiile art. 41 alin. (2) din Constituþie nu sunt încãlcate, întrucât în
cauzã ”nu se poate pune problema egalitãþii de tratament a societãþilor
comerciale de stat supuse procesului privatizãrii ºi a societãþilor comerciale privateÒ. Guvernul aratã totodatã cã asupra dispoziþiilor art. 27
alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã
prin Legea nr. 44/1998, astfel cum au fost modificate prin
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Legea nr. 99/1999, Curtea Constituþionalã s-a mai pronunþat prin deciziile
nr. 8 din 9 februarie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 158 din 15 aprilie 1999, ºi nr. 186 din 19 iunie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie
2001, statuând cã acestea sunt constituþionale.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de vedere
asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al preºedintelui
Camerei Deputaþilor ºi cel al Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã,
potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi ale art. 1
alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã
soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie dispoziþiile
art. 27 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88 din
23 decembrie 1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobatã prin Legea nr. 44 din 20 februarie 1998,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din
25 februarie 1998, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 99
din 26 mai 1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei
economice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 236 din 27 mai 1999, dispoziþii care au urmãtorul cuprins:
Art. 27: ”(1) Societãþile comerciale ºi regiile autonome, care au în
derulare contracte de locaþie de gestiune, de închiriere sau de asociere în
participaþiune, pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar cu
clauzã irevocabilã de vânzare, prin negociere directã cu locatarii sau asociaþii în situaþiile în care aceºtia au efectuat investiþii în activele pe care le
utilizeazã reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active. În
acest caz, din preþul de vânzare se scade valoarea investiþiilor pe bazã de
raport de evaluare acceptat de pãrþi.Ò
Autorul excepþiei considerã cã aceste prevederi legale contravin
dispoziþiilor art. 16 alin. (1) din Constituþie, potrivit cãrora ”Cetãþenii
sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãriÒ, precum ºi dispoziþiilor constituþionale ale art. 41 alin. (2) fraza
întâi, care prevãd cã ”Proprietatea privatã este ocrotitã în mod egal de
lege, indiferent de titularÒ. Totodatã se susþine cã prevederile art. 41
alin. (2) fraza întâi din Constituþie ar urma sã fie interpretat în conformitate cu dispoziþiile art. 1 alin. 1 din primul Protocol adiþional la
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, text având urmãtorul conþinut: ”Orice persoanã fizicã sau juridicã are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de
proprietatea sa decât pentru cauzã de utilitate publicã ºi în condiþiile
prevãzute de lege ºi de principiile generale ale dreptului internaþional.Ò
Autorul excepþiei aratã, în esenþã, cã ”incidenþa art. 27 ºi în cazul
cetãþenilor acþionari ai societãþilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraþiei publice locale nu este acþionar majoritar creeazã
acestora un privilegiu faþã de cetãþenii acþionari ai societãþilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraþiei publice locale este
acþionar majoritar. Discriminarea este ºi mai evidentã între cetãþenii
acþionari ai societãþilor comerciale la care statul sau o autoritate a
administraþiei publice locale nu este acþionar majoritar ºi cetãþenii
acþionari ai societãþilor comerciale la care statul sau o autoritate a
administraþiei publice locale nu este acþionar Ñ fie cã nu mai este, fie
cã nu a fost vreodatãÒ.
Analizând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã pentru considerentele ce
urmeazã:
1. Dispoziþiile legale criticate nu conþin reglementãri discriminatorii
între acþionarii societãþilor comerciale cu capital majoritar de stat ºi
acþionarii societãþilor comerciale la care capitalul de stat nu este majoritar. Examinând sub acest aspect prevederile art. 16 alin. (1) din
Constituþie, raportate la cele ale art. 4 alin. (2) din Legea fundamentalã, Curtea reþine cã dispoziþiile constituþionale consacrã principiul egalitãþii cetãþenilor în faþa legii, interzicând discriminarea ºi acordarea de
privilegii. În jurisprudenþa sa constantã Curtea Constituþionalã a statuat

cã principiul constituþional al egalitãþii ºi nediscriminãrii consacrat de
art. 16 alin. (1) este aplicat numai cetãþenilor, nu ºi persoanelor
juridice. Pe de altã parte, Curtea observã cã din analiza textului de
lege criticat nu rezultã existenþa vreunei dispoziþii de naturã sã instituie
o inegalitate. Dispoziþiile art. 27 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 permit societãþilor comerciale ºi regiilor autonome, care au în derulare contracte de locaþie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participaþiune, sã vândã sau sã încheie
contracte de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare cu locatarii sau asociaþii în situaþiile în care aceºtia au efectuat investiþii în
activele pe care le utilizeazã, în condiþiile stabilite de text. Aceste prevederi corespund unor interese generale ale societãþii prin aceea cã
aparþin contextului legal care stabileºte cadrul juridic pentru vânzarea
acþiunilor emise de societãþi comerciale ºi deþinute de stat sau de o
autoritate a administraþiei publice locale, precum ºi pentru vânzarea
activelor aparþinând societãþilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraþiei publice locale este acþionar. Rezultã cã prevederile
art. 27 alin. (1) din ordonanþã sunt în conformitate cu dispoziþiile art. 1
alin. 1 din primul Protocol adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, þinând seama ºi de alin. 2
al aceluiaºi articol, care prevede cã ”Dispoziþiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considerã necesare
pentru a reglementa folosinþa bunurilor conform interesului general sau
pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuþii, sau a amenzilorÒ.
2. Curtea constatã cã este, de asemenea, neîntemeiatã ºi susþinerea potrivit cãreia prevederile legale criticate ar fi contrare dispoziþiilor
art. 41 alin. (2) din Constituþie. Art. 27 din ordonanþã nu instituie un
regim diferit între proprietatea privatã cu capital de stat ºi cea
aparþinând particularilor. Pe de altã parte, utilizarea de cãtre legiuitor
în cuprinsul reglementãrii a termenului ”potÒ atunci când se referã la
vânzarea unor active sau la încheierea contractelor de leasing imobiliar creeazã, evident, o posibilitate, iar nu o obligaþie fermã, de naturã
sã aducã atingere prerogativelor dreptului de proprietate al societãþilor
comerciale la care se referã textul. Decizia aparþine societãþilor comerciale, prin adunarea generalã a acþionarilor, în condiþiile Legii
nr. 31/1990.
Prevederile legale criticate au mai fost supuse controlului de constituþionalitate. Prin Decizia nr. 8 din 9 februarie 1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 15 aprilie 1999, ºi
prin Decizia nr. 186 din 19 iunie 2001, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001, Curtea
Constituþionalã a statuat cã dispoziþiile art. 27 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 sunt constituþionale, întrucât nu contravin dispoziþiilor art. 41 alin. (2) din Constituþie. Pronunþând aceste
decizii, Curtea a constatat, în esenþã, pe de o parte, cã textul în
cauzã ”reglementeazã un segment din procesul de privatizare, component esenþial al reformei economice ºi inevitabil în crearea unei
adevãrate economii de piaþãÒ, iar pe de altã parte, cã este aplicabil
”societãþilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraþiei
publice locale este acþionar majoritarÒ. S-a mai reþinut cã ”este firesc
ca statul sã stabileascã prin acte normative situaþia pãrþii sale din
patrimoniu ºi sã dea mandat în acest sens instituþiei care îl reprezintã, pentru apãrarea intereselor sociale ºi economice generale, fãrã
ca prin acestea sã se aducã atingere dreptului de proprietate al altor
persoaneÒ.
Întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã determine
reconsiderarea jurisprudenþei Curþii, soluþia pronunþatã ºi considerentele care au stat la baza acesteia îºi pãstreazã valabilitatea ºi în
cauza de faþã.
3. În ceea ce priveºte eventuala necorelare dintre dispoziþiile
art. 27 alin. (1) ºi alte prevederi ale Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997, astfel cum au fost modificate prin Legea
nr. 99/1999, sugeratã de autorul excepþiei de neconstituþionalitate,
Curtea observã cã aceasta nu intrã sub incidenþa controlului de constituþionalitate, fiind de competenþa exclusivã a puterii legislative.
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi
al art. 23 alin. (1) ºi (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru
accelerarea reformei economice, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”ComtextÒ Ñ S.A. din Constanþa în Dosarul nr. 1.816/Com/2001 al
Tribunalului Constanþa Ñ Secþia comercialã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 26 februarie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

ORDONANÞE

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

TITLUL I
Prevederi generale
Art. 1. Ñ (1) Prezenta ordonanþã de urgenþã stabileºte cadrul
legal privind înfiinþarea ºi funcþionarea organismelor de plasament
colectiv în valori mobiliare, cu instituþiile ºi operaþiunile specifice acestora, în vederea mobilizãrii economiilor bãneºti ºi orientãrii acestora
cãtre plasamente ºi investiþii, pe principiul diversificãrii ºi administrãrii
prudente a riscului de portofoliu, în condiþii adecvate de protecþie a
investitorilor.
(2) Administrarea prezentei ordonanþe de urgenþã ºi punerea ei
în aplicare, precum ºi supravegherea ºi controlul respectãrii dispoziþiilor sale sunt încredinþate Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare, învestitã în acest scop cu puteri de reglementare, decizie,
autorizare, dispensã, interdicþie, intervenþie, anchetã ºi sancþionare
disciplinarã ºi administrativã.
Art. 2. Ñ (1) În înþelesul prezentei ordonanþe de urgenþã, termenii, abrevierile ºi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
1. B.N.R. Ñ Banca Naþionalã a României;
2. C.N.V.M. Ñ Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare;
3. C.S.A. Ñ Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor;
4. control direct Ñ deþinerea de cãtre o persoanã fizicã sau
juridicã, singurã sau împreunã ºi în legãturã cu terþi, a mai mult
de 10% din capitalul social sau din drepturile de vot ce pot fi
exercitate în adunarea generalã a unei societãþi comerciale;
5. control indirect Ñ se realizeazã de acþionarii sau asociaþii
care deþin mai mult de 10% din capitalul social ori din drepturile de vot ce pot fi exercitate în adunarea generalã a unei persoane juridice, precum ºi de administratorii, conducerea executivã
sau de alte persoane cu putere de decizie în cadrul acesteia,
singuri sau împreunã ºi în legãturã cu terþi, atunci când respectiva
persoanã juridicã controleazã direct o societate comercialã;

6. depozitar Ñ o bancã autorizatã de C.N.V.M. sã desfãºoare
activitãþi de depozitare în sensul prezentei ordonanþe de urgenþã;
7. fond de investiþii Ñ organism de plasament colectiv, fãrã
personalitate juridicã, constituit printr-un contract de societate
civilã;
8. fond deschis de investiþii (FDI) Ñ un fond de investiþii ale
cãrui unitãþi de fond fac obiectul unei emisiuni ºi rãscumpãrãri
continue ºi a cãrui înfiinþare este iniþiatã de cãtre o societate de
administrare a investiþiilor;
9. investiþie de portofoliu Ñ dobândirea de valori mobiliare în
scopul obþinerii de beneficii din dividende, din dobânzi sau din
diferenþa favorabilã dintre preþul de cumpãrare ºi preþul de
vânzare al valorilor mobiliare, fãrã ca investitorul sã urmãreascã
implicarea directã în administrarea emitentului ºi fãrã ca investiþia
totalã sã depãºeascã 10% din capitalul social al emitentului sau
din valoarea de emisiune, dupã caz;
10. grup financiar Ñ douã sau mai multe persoane fizice ori
juridice, române sau strãine, care se aflã în una dintre situaþiile
urmãtoare:
Ñ sunt direct sau indirect controlate de un terþ;
Ñ controleazã, singure sau împreunã, direct ori indirect, un
terþ;
Ñ se controleazã direct sau indirect între ele;
11. organisme de plasament colectiv Ñ entitãþi organizate, cu
sau fãrã personalitate juridicã, care fac apel public la economiile
bãneºti ale populaþiei în scopul investirii acestora;
12. organisme de plasament colectiv în valori mobiliare Ñ fonduri
deschise de investiþii ºi societãþi de investiþii care îºi orienteazã
resursele mobilizate exclusiv cãtre investiþia în valori mobiliare, în
condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã ºi ale reglementãrilor
C.N.V.M.;
13. societate de investiþii (SI) Ñ organism de plasament colectiv în valori mobiliare, constituit ca societate comercialã pe acþiuni,
ale cãrei acþiuni fac obiectul unei emisiuni ºi rãscumpãrãri
continue;
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14. societãþi de administrare a investiþiilor (SAI) Ñ societãþi
comerciale care au ca unic obiect de activitate prestarea de servicii specifice privind înfiinþarea, promovarea, organizarea ºi administrarea de organisme de plasament colectiv, precum ºi a acelor
activitãþi care le sunt permise în temeiul prezentei ordonanþe de
urgenþã ºi al reglementãrilor emise în aplicarea ei, pe principiul
diversificãrii ºi al administrãrii prudente a riscurilor de portofoliu;
15. titluri de participare Ñ înseamnã, dupã caz, fie unitãþi de
fond la fondurile deschise de investiþii, fie acþiuni la societãþile de
investiþii;
16. unitãþi de fond Ñ titluri de participare la un fond de
investiþii, care evidenþiazã o deþinere de capital în activele fondului
ºi a cãror achiziþionare reprezintã unica modalitate de investire
într-un fond de investiþii;
17. U.E. Ñ Uniunea Europeanã.
(2) Termenii, abrevierile ºi expresiile folosite în prezenta ordonanþã de urgenþã ºi care sunt definite în legislaþia privind valorile
mobiliare, serviciile de investiþii financiare ºi pieþele reglementate
sau în legislaþia privind pieþele reglementate de mãrfuri ºi instrumente financiare derivate au înþelesul prevãzut în acestea.
(3) Calificarea unei persoane, instituþii, situaþii, informaþii,
operaþiuni sau a unui act juridic ori instrument negociabil, cu privire la includerea în sau excluderea din sfera termenilor ºi expresiilor cu semnificaþia stabilitã la alin. (1) ºi (2), în vederea
determinãrii incidenþei dispoziþiilor prezentei ordonanþe de urgenþã,
se face de cãtre C.N.V.M. din oficiu sau la cererea pãrþii interesate.
(4) În caz de litigiu actele individuale emise de C.N.V.M. cu
privire la calificãrile prevãzute la alin. (3) pot fi atacate cu recurs
în faþa Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ.

TITLUL II
Societãþile de administrare a investiþiilor
Art. 3. Ñ (1) Societatea de administrare a investiþiilor (SAI) se
constituie sub forma unei societãþi pe acþiuni, persoanã juridicã
românã, în conformitate cu dispoziþiile Legii nr. 31/1990 privind
societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ºi cu
respectarea prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã.
(2) Societatea de administrare a investiþiilor poate emite un
singur tip de acþiuni nominative, care se plãtesc în întregime în
numerar la momentul subscrierii.
(3) Capitalul minim subscris ºi vãrsat al unei societãþi de
administrare a investiþiilor este stabilit prin reglementãri emise de
C.N.V.M.
(4) La constituire societatea de administrare a investiþiilor va
solicita C.N.V.M. autorizaþia prealabilã de constituire, în temeiul
cãreia se va putea înmatricula la oficiul registrului comerþului. În
baza dovezii de înmatriculare la oficiul registrului comerþului societatea de administrare a investiþiilor va solicita C.N.V.M. autorizaþia
definitivã de funcþionare în temeiul cãreia îºi va desfãºura activitatea de administrare de investiþii.
(5) Condiþiile care au stat la baza autorizaþiilor de constituire ºi
de funcþionare emise de C.N.V.M. trebuie menþinute pe toatã
durata de existenþã a unei societãþi de administrare a investiþiilor.
Orice modificare a acestora este supusã autorizãrii C.N.V.M.
(6) Activitatea de administrare a investiþiilor constã în principal
în activitãþi prin care:
a) se analizeazã valorile mobiliare ºi pieþele financiare ºi se
selecþioneazã portofolii de investiþii pentru organismele de plasament colectiv în valori mobiliare administrate;
b) se achiziþioneazã valori mobiliare pe contul organismului de
plasament colectiv în valori mobiliare administrat, folosind resursele financiare atrase de la deþinãtorii de titluri de participare;
c) se exercitã drepturile ce decurg din deþinerea de valori
mobiliare în contul organismului de plasament colectiv în valori
mobiliare administrat;
d) se distribuie titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare administrate;

e) se publicã valoarea activului net, valoarea unitarã a activului
net ºi numãrul de investitori, calculate de depozitar, în conformitate
cu art. 21 alin. (1) lit. f) ºi art. 21 alin. (2);
f) alte activitãþi calificate ca atare ºi autorizate de C.N.V.M.
(7) Societatea de administrare a investiþiilor nu poate delega
unui terþ nici una dintre responsabilitãþile sale, cu excepþia activitãþilor de distribuire a titlurilor de participare ºi a celor prevãzute
la art. 8 alin. (2) ºi la art. 22 alin. (2) lit. c). Delegarea se face
numai cu avizul C.N.V.M.
(8) Controlul intern al respectãrii prevederilor legale de cãtre
societãþile de administrare a investiþiilor, precum ºi de cãtre
societãþile de investiþii administrate de consilii de administraþie este
efectuat de persoane autorizate de C.N.V.M., în condiþiile stabilite
prin reglementãrile emise de aceasta.
Art. 4. Ñ (1) Societãþile de administrare a investiþiilor pot
administra orice tip de organism de plasament colectiv, precum ºi
conturi individuale de investiþii sau de plasament ale persoanelor
fizice ori juridice.
(2) C.N.V.M. va emite reglementãri privind prevenirea conflictului de interese ºi administrarea prudenþialã în situaþiile prevãzute
la alin. (1).
Art. 5. Ñ (1) O societate de administrare a investiþiilor va fi
autorizatã de C.N.V.M. dacã îndeplineºte cumulativ cel puþin
urmãtoarele condiþii:
a) capitalul social subscris ºi vãrsat îndeplineºte condiþiile stabilite prin reglementãrile C.N.V.M.;
b) administratorii ºi alte persoane fizice sau juridice cu funcþii
de conducere ori de control în societate îndeplinesc condiþiile de
independenþã, integritate ºi experienþã stabilite pentru aceste
funcþii prin reglementãrile C.N.V.M.;
c) acþionarii societãþii respectã condiþiile de independenþã ºi
integritate stabilite pentru aceste categorii de persoane prin reglementãrile C.N.V.M.;
d) relaþiile de afiliere ºi implicare ale acþionarilor societãþii nu
sunt de naturã sã prejudicieze supravegherea eficientã a activitãþii
acesteia. Modificãrile în structura acþionariatului, care au ca rezultat obþinerea unei cote de peste 5% din capitalul social, vor fi
notificate cãtre C.N.V.M. în maximum 24 de ore;
e) prezintã o descriere a structurii organizatorice împreunã cu
actele constitutive ºi cu reglementãrile interne;
f) numele societãþii conþine fie sintagma ”societate de administrare a investiþiilorÒ, fie abrevierea ”SAIÒ.
(2) Autorizarea poate fi respinsã dacã, deºi sunt îndeplinite
condiþiile prevãzute la alin. (1), se considerã cã administrarea prudenþialã nu poate fi asiguratã.
(3) C.N.V.M. va reglementa procedura de autorizare care va
cuprinde ºi cazurile în care autorizaþia poate fi suspendatã sau
retrasã, precum ºi modalitatea de autorizare a divizãrii ºi fuziunii
societãþilor de administrare a investiþiilor.
Art. 6. Ñ (1) Societãþile de administrare a investiþiilor care au
fost autorizate sunt înscrise într-un registru special þinut la
C.N.V.M. Registrul are caracter public.
(2) Societãþile de administrare a investiþiilor au obligaþia sã
înscrie numãrul de înregistrare în registrul prevãzut la alin. (1) în
toate actele, documentele ºi corespondenþa pe care le emit sau le
iniþiazã.
Art. 7. Ñ (1) O societate comercialã nu poate fi în acelaºi timp
societate de administrare a investiþiilor ºi depozitar.
(2) Societatea de administrare a investiþiilor ºi depozitarul trebuie sã acþioneze independent una faþã de cealaltã ºi exclusiv în
interesul deþinãtorilor de titluri de participare.
(3) Societatea de administrare a investiþiilor are obligaþia de a
transmite depozitarului toate informaþiile privind operaþiunile fondului, cel mai târziu pânã la ora 24,00 a zilei urmãtoare celei în
care acestea au fost efectuate.
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Art. 8. Ñ (1) Societãþile de administrare a investiþiilor trebuie:
a) sã opereze cu diligenþã profesionalã maximã, corectitudine
ºi transparenþã în interesul exclusiv al deþinãtorilor de titluri de
participare;
b) sã se organizeze astfel încât sã minimizeze riscul conflictului
de interese, inclusiv conflictele dintre diversele organisme de plasament colectiv în valori mobiliare administrate;
c) sã adopte mãsuri de protecþie a drepturilor deþinãtorilor de
titluri de participare;
d) sã respecte întocmai reglementãrile prudenþiale emise de
C.N.V.M.
(2) Drepturile de vot ce decurg din acþiunile deþinute de organismul de plasament colectiv în valori mobiliare la diverºi emitenþi
vor fi exercitate de cãtre societatea de administrare a investiþiilor.
Art. 9. Ñ (1) O societate de administrare a investiþiilor poate
înceta administrarea unui organism de plasament colectiv în valori
mobiliare în urmãtoarele situaþii:
a) notificarea cãtre C.N.V.M. a deciziei de denunþare a contractului de administrare cu minimum 90 de zile înainte ca
aceasta sã producã efect;
b) retragerea de cãtre C.N.V.M. a autorizaþiei de funcþionare.
(2) Societatea de administrare a investiþiilor are obligaþia sã
publice într-un cotidian cu difuzare naþionalã ºi în Buletinul
C.N.V.M. decizia de denunþare a contractului de administrare sau
de depozitare, în termen de 48 de ore de la data notificãrii cãtre
C.N.V.M.
Art. 10. Ñ (1) Societãþile de administrare a investiþiilor nu pot
efectua tranzacþii cu organismele de plasament colectiv în valori
mobiliare pe care le administreazã ºi nici între acestea.
(2) Interdicþia prevãzutã la alin. (1) se aplicã ºi în cazul
operaþiunilor prevãzute la art. 4 alin. (1).
Art. 11. Ñ Societãþile de administrare a investiþiilor vor putea
contracta împrumuturi numai cu respectarea reglementãrilor prudenþiale emise de C.N.V.M.
Art. 12. Ñ O societate de administrare a investiþiilor, membrii
consiliului de administraþie, ai conducerii executive sau deþinãtorii
a mai mult de 5% din capitalul social nu pot deþine direct sau
indirect, individual ori împreunã ºi în legãturã cu terþi, mai mult
de 5% din acþiunile unei alte societãþi de administrare a
investiþiilor.
Art. 13. Ñ (1) Societãþilor de administrare a investiþiilor le este
interzis sã încheie contract de intermediere de valori mobiliare cu
societãþile de servicii de investiþii financiare care au deþineri mai
mari de 5% din capitalul social al respectivei societãþi de administrare a investiþiilor.
(2) Interdicþia prevãzutã la alin. (1) se aplicã ºi în situaþiile în
care membrii consiliului de administraþie, ai conducerii executive
ºi deþinãtori a mai mult de 5% din acþiunile societãþii de servicii
de investiþii financiare, direct sau indirect, individual ori împreunã
ºi în legãturã cu terþi, au deþineri mai mari de 5% din capitalul
social al respectivei societãþi de administrare a investiþiilor.
Art. 14. Ñ (1) O societate de administrare a investiþiilor nu
poate deþine mai mult de 5% din capitalul social al unui depozitar.
(2) Membrii consiliului de administraþie, ai conducerii executive
sau deþinãtorii a mai mult de 5% din capitalul social al unei
societãþi de administrare a investiþiilor nu pot deþine direct sau
indirect, individual ori împreunã ºi în legãturã cu terþi, mai mult
de 5% din capitalul social al unui depozitar.
Art. 15. Ñ O societate de administrare a investiþiilor nu poate
deþine acþiuni ale persoanelor juridice care sunt acþionare ale respectivei societãþi de administrare a investiþiilor.

TITLUL III
Depozitarul
Art. 16. Ñ (1) Activele unui organism de plasament colectiv în
valori mobiliare trebuie încredinþate unui depozitar în vederea
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pãstrãrii lor în condiþii de siguranþã. Pot face excepþie disponibilitãþile în numerar ºi cele asimilate acestora prin reglementãrile
B.N.R.
(2) Depozitarul trebuie:
a) sã se asigure cã desfãºurarea activitãþilor de emitere,
vânzare, rãscumpãrare sau de anulare a titlurilor de participare,
inclusiv evidenþa acestora, sunt conforme cu legislaþia în vigoare ºi
cu normele organismului de plasament colectiv în valori mobiliare;
b) sã se asigure cã valoarea titlurilor de participare este calculatã în conformitate cu prevederile prezentei ordonanþe de
urgenþã ºi cu reglementãrile C.N.V.M.;
c) sã urmeze instrucþiunile societãþii de administrare a
investiþiilor, cu excepþia cazului în care acestea sunt contrare
legislaþiei în vigoare sau normelor organismului de plasament
colectiv în valori mobiliare;
d) sã se asigure cã în tranzacþiile având ca obiect activele
organismului de plasament colectiv în valori mobiliare orice sumã
este achitatã în termenul stabilit;
e) sã se asigure cã veniturile organismului de plasament
colectiv în valori mobiliare sunt administrate ºi calculate în conformitate cu legislaþia în vigoare ºi cu reglementãrile C.N.V.M.
Art. 17. Ñ (1) Poate fi depozitar o bancã, persoanã juridicã
românã, înfiinþatã în conformitate cu dispoziþiile Legii nr. 31/1990
privind societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile
ulterioare, ºi ale Legii bancare nr. 58/1998, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ºi autorizatã de C.N.V.M. în conformitate
cu prevederile prezentei ordonanþe de urgenþã, dacã prezintã suficiente garanþii profesionale, are un capital social adecvat pentru a
desfãºura în bune condiþii activitatea sa de depozitar ºi pentru a
îndeplini angajamentele care decurg din aceastã funcþie.
(2) Bãncile care îndeplinesc condiþiile stipulate la alin. (1) vor
fi înscrise într-un registru special þinut la C.N.V.M. ºi care se
publicã în Buletinul C.N.V.M.
Art. 18. Ñ În vederea obþinerii autorizaþiei bãncile trebuie sã
prezinte C.N.V.M. documente ºi evidenþe din care sã rezulte cã:
a) dispun de suficiente resurse financiare;
b) au o structurã de conducere adecvatã;
c) dispun de capacitãþile profesionale necesare pentru
desfãºurarea corespunzãtoare a activitãþilor de depozitare;
d) sunt astfel organizate încât sã minimizeze riscul conflictului
de interese, inclusiv conflictele dintre diversele organisme de plasament colectiv în valori mobiliare pentru care îndeplinesc funcþia
de depozitar;
e) respectã reglementãrile prudenþiale ale B.N.R.
Art. 19. Ñ Condiþiile care au stat la baza autorizaþiei emise
de C.N.V.M. trebuie menþinute pe toatã durata de existenþã a
depozitarului. Orice modificare a acestora este supusã autorizãrii
C.N.V.M.
Art. 20. Ñ (1) Depozitarul rãspunde faþã de societatea de
administrare a investiþiilor ºi faþã de deþinãtorii de titluri de participare pentru orice pierdere suferitã de aceºtia ca urmare a
neîndeplinirii culpabile sau a îndeplinirii necorespunzãtoare a
obligaþiilor sale.
(2) Un depozitar poate transfera unei terþe persoane autorizate
de C.N.V.M., în calitate de subdepozitar, o parte din activele unui
organism de plasament colectiv în valori mobiliare, precum ºi
funcþiile sale de depozitar al acelor active:
a) la cererea expresã a societãþii de administrare a investiþiilor
cu care are contract de depozitare ºi cu avizul C.N.V.M., caz în
care depozitarul este exonerat de orice rãspundere cu privire la
activele transferate;
b) din proprie iniþiativã, cu avizul societãþii de administrare a
investiþiilor ºi al C.N.V.M., caz în care depozitarul ºi subdepozitarul vor rãspunde solidar pentru modul de îndeplinire a funcþiilor
de depozitar al activelor transferate.
(3) Administratorii, directorii ºi auditorii depozitarului sunt
obligaþi sã comunice C.N.V.M. în termen de 24 de ore orice
neregulã descoperitã de ei în legãturã cu administrarea fondurilor
sau a societãþilor de investiþii.
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Art. 21. Ñ (1) Depozitarii vor desfãºura în mod obligatoriu cel
puþin urmãtoarele activitãþi:
a) custodia activelor financiare aparþinând organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;
b) pãstrarea în siguranþã a activelor financiare materializate
aparþinând organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;
c) evidenþa activelor ºi a obligaþiilor, precum ºi controlul
deþinerilor de valori mobiliare ºi alte instrumente financiare ºi a
tranzacþiilor cu acestea;
d) evidenþa cererilor de subscriere ºi de rãscumpãrare de
titluri de participare ºi a operaþiunilor efectuate;
e) evidenþa numãrului de investitori ºi a titlurilor de participare
deþinute de aceºtia pe baza informaþiilor transmise de distribuitori
sau de societatea de administrare a investiþiilor;
f) calcularea ºi certificarea valorii activului net, a valorii unitare
a activului net, a numãrului de investitori ºi transmiterea acestora
cãtre societãþile de administrare a investiþiilor ºi cãtre C.N.V.M., în
termenele, forma, condiþiile ºi periodicitatea stabilite prin prezenta
ordonanþã de urgenþã ºi în reglementãrile C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia.
(2) Sunt interzise publicarea ºi folosirea sub orice formã a
altor mãrimi sau exprimãri pentru valoarea activului net, valoarea
unitarã a activului net ºi numãrul de investitori, în afara celor calculate ºi certificate de depozitar.
(3) Activele investitorilor trebuie evidenþiate în conturi separate
de cele ale depozitarului, iar acesta, înainte de a elibera active,
trebuie sã analizeze tranzacþiile efectuate de cãtre societatea de
administrare a investiþiilor în contul organismului de plasament
colectiv în valori mobiliare administrat sau de cãtre societatea de
investiþii ale cãrei active le depoziteazã ºi sã se asigure cã sunt
conforme cu normele prudenþiale prevãzute de prezenta ordonanþã
de urgenþã ºi de reglementãrile C.N.V.M.
Art. 22. Ñ (1) Depozitarii vor lua toate mãsurile pentru a se asigura cã preþurile de emisiune ºi de rãscumpãrare sunt calculate în
concordanþã cu reglementãrile emise de C.N.V.M.
(2) Depozitarii pot desfãºura pe baza contractelor încheiate cu
societãþile de adminstrare a investiþiilor urmãtoarele activitãþi privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare:
a) primirea fondurilor pentru subscrierile de titluri de participare
la fondurile deschise de investiþii;
b) prelucrarea cererilor de rãscumpãrare pentru titluri de participare la fondurile deschise de investiþii ºi efectuarea plãþilor corespunzãtoare cãtre deþinãtori pe baza instrucþiunilor transmise de
societatea de administrare a investiþiilor;
c) plata dividendelor ce trebuie distribuite cãtre acþionarii
societãþilor de investiþii;
d) colectarea dividendelor, dobânzilor ºi a altor fructe civile
aferente activelor depozitate;
e) decontarea tranzacþiilor cu valori mobiliare în contul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, în conformitate
cu instrucþiunile primite de la societatea de administrare a
investiþiilor ºi cu reglementãrile specifice pieþelor pe care se
tranzacþioneazã acestea.
(3) Activitãþile prevãzute la alin. (2) pot fi desfãºurate numai
pentru ºi în legãturã cu organismele de plasament colectiv în
valori mobiliare pentru care se realizeazã activitatea de depozitare.
Art. 23. Ñ (1) Un depozitar va înceta sã îºi exercite funcþiile
în urmãtoarele situaþii:
a) notificarea cãtre C.N.V.M. a deciziei de denunþare a contractului de depozitare de cãtre oricare dintre pãrþi, cu minimum
90 de zile înainte ca aceasta sã producã efect;
b) iniþierea procedurilor de supraveghere sau administrare specialã de cãtre B.N.R. ori deschiderea procedurii falimentului;
c) retragerea autorizaþiei de funcþionare de cãtre C.N.V.M. sau
B.N.R.

(2) Depozitarul are obligaþia sã publice într-un cotidian de difuzare naþionalã ºi în Buletinul C.N.V.M. decizia de denunþare a
contractului de administrare sau de depozitare, în termen de
48 de ore de la data notificãrii cãtre C.N.V.M.
Art. 24. Ñ Schimbarea depozitarului de cãtre societatea de
administrare a investiþiilor este supusã aprobãrii C.N.V.M.
Art. 25. Ñ (1) Un depozitar, membrii consiliului de administraþie, ai conducerii executive sau deþinãtorii a mai mult de 5%
din capitalul sãu social nu pot deþine, direct sau indirect, individual ori împreunã ºi în legãturã cu terþi, acþiuni la o societate de
administrare a investiþiilor pentru ale cãrei organisme de plasament colectiv în valori mobiliare administrate desfãºoarã activitãþi
de depozitare.
(2) Un depozitar, membrii consiliului sãu de administraþie, ai
conducerii executive sau deþinãtorii a mai mult de 5% din capitalul sãu social nu pot deþine, direct sau indirect, individual ori
împreunã ºi în legãturã cu terþi, mai mult de 5% din acþiunile la o
societate de investiþii.
(3) Orice deþinere de cãtre un depozitar a mai mult de 10%
din acþiunile emise de un alt depozitar va fi notificatã cãtre
C.N.V.M. în termen de maximum 48 de ore.
(4) Un depozitar, membrii consiliului de administraþie, ai conducerii executive sau deþinãtorii a mai mult de 5% din capitalul
sãu social nu pot deþine, direct sau indirect, individual ori
împreunã ºi în legãturã cu terþi, titluri de participare la un organism de plasament colectiv în valori mobiliare pentru care
desfãºoarã activitãþi de depozitare.

TITLUL IV
Organismele de plasament colectiv
în valori mobiliare
CAPITOLUL 1
Dispoziþii generale
Art. 26. Ñ Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare sunt fondurile deschise de investiþii ºi societãþile de investiþii
care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) au ca unic scop mobilizarea economiilor bãneºti printr-o
ofertã publicã continuã de titluri de participare ºi investirea acestor resurse pe principiul diversificãrii riscului ºi administrãrii prudenþiale;
b) titlurile de participare sunt rãscumpãrabile continuu din activele respectivelor organisme, la cererea deþinãtorilor.
Art. 27. Ñ Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare sunt înfiinþate conform prevederilor prezentei ordonanþe de
urgenþã fie sub formã de fonduri deschise de investiþii, pe bazã
de contract de societate civilã, fie sub formã de societãþi de
investiþii, prin act constitutiv.
Art. 28. Ñ Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare nu se pot transforma în alte tipuri de organisme de plasament colectiv.
Art. 29. Ñ Orice organism de plasament colectiv se poate
transforma într-un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã
ºi a reglementãrilor C.N.V.M.
Art. 30. Ñ Prezenta ordonanþã de urgenþã se aplicã ºi organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare situate într-un
alt stat, precum ºi titlurilor de participare emise de respectivele
organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, în cazul în
care aceste titluri de participare sunt oferite public pe teritoriul
României.
Art. 31. Ñ Urmãtoarele organisme de plasament colectiv în
valori mobiliare nu fac obiectul prezentei ordonanþe de urgenþã:
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare care
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colecteazã disponibilitãþi bãneºti fãrã a promova vânzarea titlurilor
de participare proprii pe teritoriul României sau care, potrivit normelor fondului de investiþii ori actelor constitutive ale societãþilor de
investiþii, dupã caz, pot vinde titluri de participare doar în afara
teritoriului României.
Art. 32. Ñ (1) Orice ofertã publicã prin care se face apel la
economiile bãneºti ale populaþiei în scop de investire este supusã
în prealabil autorizãrii C.N.V.M.
(2) Constituirea societãþii pe acþiuni prin subscripþie publicã
este supusã prevederilor Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 33. Ñ (1) Organismele de plasament colectiv în valori
mobiliare nu pot obþine alte împrumuturi cu excepþia celor
prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã ºi în reglementãrile
C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia.
(2) Un organism de plasament colectiv în valori mobiliare
poate sã achiziþioneze valutã prin mijloace de împrumut reciproc
susþinute (back-to-back).
(3) Un organism de plasament colectiv în valori mobiliare
poate solicita avizul C.N.V.M. pentru împrumuturi a cãror valoare
cumulatã sã reprezinte maximum 10% din valoarea activelor sale,
cu condiþia ca împrumutul sã nu fie pe un termen mai mare de
30 de zile ºi sã se asigure respectarea reglementãrilor prudenþiale
emise de C.N.V.M.
(4) Nici un fel de speze sau comisioane nu pot fi percepute
de cãtre societatea de administrare a investiþiilor în legãturã cu
sau ca urmare a unui astfel de împrumut.
(5) Dispoziþiile alin. (1) ºi (2) nu vor împiedica luarea unui
angajament de a efectua plãþi viitoare ca urmare a achiziþionãrii
de valori mobiliare plãtite parþial.
(6) Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare nu
pot acorda împrumuturi societãþilor de administrare a investiþiilor
care le administreazã.
Art. 34. Ñ (1) Un organism de plasament colectiv în valori
mobiliare are obligaþia sã îºi rãscumpere titlurile de participare la
cererea expresã a oricãrui deþinãtor.
(2) Preþul de rãscumpãrare trebuie plãtit în maximum 10 zile
lucrãtoare de la data primirii respectivei cereri. Cu ocazia
rãscumpãrãrii se interzice societãþii de administrare a investiþiilor
sau societãþii de investiþii sã perceapã alte speze, cu excepþia
comisionului de rãscumpãrare.
Art. 35. Ñ Societãþile de investiþii care se autoadministreazã ºi
societãþile de administrare a investiþiilor care administreazã organisme de plasament colectiv în valori mobiliare nu pot acorda
împrumuturi ºi nu pot acþiona ca garant în numele unui terþ.
Art. 36. Ñ Societãþile de investiþii ºi societãþile de administrare
a investiþiilor care administreazã organisme de plasament colectiv
în valori mobiliare nu pot efectua vânzãri în lipsã sau operaþiuni
în marjã cu valori mobiliare.
Art. 37. Ñ (1) Sintagmele fond deschis de investiþii, societate de
investiþii, societate de administrare a investiþiilor ºi depozitar sau
abrevierile echivalente vor fi folosite în mod corespunzãtor în
denumirea societãþilor comerciale ºi a organismelor de plasament
colectiv în valori mobiliare, reglementate de prezenta ordonanþã
de urgenþã.
(2) Orice folosire neautorizatã a unor denumiri incluzând, între
altele, fond deschis de investiþii, societate de investiþii, societate de
administrare a investiþiilor, depozitar, precum ºi a oricãrei denumiri
echivalente, analoage sau similare ori a oricãrei denumiri care în
orice altã formã poate descrie activitãþi supuse autorizãrii în baza
prezentei ordonanþe de urgenþã este interzisã ºi atrage aplicarea
sancþiunilor prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 38. Ñ Creditorii societãþilor de administrare, ai depozitarilor, subdepozitarilor sau ai deþinãtorilor de titluri de participare nu
pot urmãri în justiþie activele unui fond deschis de investiþii.
Art. 39. Ñ Orice deþinere care depãºeºte 10% din titlurile de
participare ale unui organism de plasament colectiv în valori
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mobiliare va fi fãcutã publicã ºi raportatã C.N.V.M. de cãtre societatea de administrare a investiþiilor ºi depozitar, în termen de
maximum 24 de ore de la confirmarea respectivei deþineri de
cãtre depozitar.
CAPITOLUL 2
Autorizarea organismelor de plasament colectiv
în valori mobiliare
Art. 40. Ñ (1) Organismele de plasament colectiv în valori
mobiliare îºi desfãºoarã activitatea numai în baza autorizaþiei
C.N.V.M., în conformitate cu prezenta ordonanþã de urgenþã ºi cu
reglementãrile emise în aplicarea ei.
(2) Un fond deschis de investiþii va fi autorizat numai dacã în
prealabil C.N.V.M. a autorizat societatea de administrare a
investiþiilor, prospectul de emisiune ºi depozitarul.
(3) O societate de investiþii va fi autorizatã pe baza actelor
constitutive numai dacã în prealabil C.N.V.M. a autorizat prospectul de emisiune ºi depozitarul; dacã societatea de investiþii nu se
autoadministreazã, va fi consideratã autorizatã numai dacã
C.N.V.M. a autorizat ºi societatea de administrare a investiþiilor.
(4) În termen de 30 de zile de la data primirii tuturor documentelor necesare C.N.V.M. va autoriza organismul de plasament
colectiv în valori mobiliare cu privire la iniþierea ºi derularea ofertei publice continue de titluri de participare sau va transmite
obiecþiunile sale.
(5) Condiþiile care au stat la baza autorizaþiei emise de
C.N.V.M. trebuie menþinute pe toatã durata de existenþã a unui
organism de plasament colectiv în valori mobiliare. Orice modificare a acestora este supusã autorizãrii C.N.V.M. în termen de
maximum 48 de ore.
(6) Orice schimbare a persoanelor cu funcþii de conducere ori
de control sau care determinã politica de investiþii a societãþii de
administrare a investiþiilor ºi/sau a societãþii de investiþii este
supusã avizãrii C.N.V.M.
Art. 41. Ñ O datã cu decizia de autorizare a organismului de
plasament colectiv în valori mobiliare C.N.V.M. va emite autorizaþia de administrare a respectivului organism de plasament
colectiv în valori mobiliare.
Art. 42. Ñ C.N.V.M. poate solicita motivat societãþii de administrare a investiþiilor sã adopte modificãri ale documentelor ce au
stat la baza autorizãrii unui organism de plasament colectiv în
valori mobiliare ori de câte ori astfel de modificãri sunt considerate necesare.
CAPITOLUL 3
Fondurile deschise de investiþii
Art. 43. Ñ (1) Un fond deschis de investiþii cuprinde totalitatea
contribuþiilor bãneºti atrase la acest fond printr-o ofertã publicã
continuã de unitãþi de fond, a activelor achiziþionate ºi a beneficiilor rezultate prin investirea unor astfel de resurse sub forma unui
portofoliu diversificat de valori mobiliare.
(2) Societatea de administrare a investiþiilor iniþiazã înfiinþarea
unui fond deschis de investiþii care se constituie ca urmare a
unei oferte publice de vânzare de unitãþi de fond, autorizatã de
C.N.V.M., datã la care fondul deschis de investiþii va fi autorizat
provizoriu.
(3) Fondul deschis de investiþii va fi autorizat definitiv de cãtre
C.N.V.M. în termen de un an de la data emiterii autorizaþiei provizorii, cu respectarea prevederilor art. 53 alin. (2).
Art. 44. Ñ C.N.V.M. va stabili prin reglementãri criteriile pentru autorizarea unui fond deschis de investiþii. Acestea trebuie sã
conþinã cel puþin urmãtoarele:
a) obiectul investiþiei;
b) termenii ºi condiþiile de participare la fond;
c) durata fondului;
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d) evidenþele, rapoartele asupra operaþiunilor ºi raportãrile periodice care urmeazã sã fie întocmite ºi transmise C.N.V.M. de
cãtre societatea de administrare a investiþiilor, depozitar, distribuitor
ºi auditor, precum ºi, dupã caz, condiþiile ºi termenele de publicare
a acestora;
e) condiþiile în care societatea de administrare a investiþiilor
poate înscrie unitãþile de fond la cota unei pieþe reglementate.
Art. 45. Ñ (1) Fondurile deschise de investiþii care au fost
autorizate vor fi evidenþiate într-un registru special þinut la
C.N.V.M. Registrul de evidenþã are caracter public.
(2) Societãþile de administrare a investiþiilor au obligaþia sã
înscrie numãrul de înregistrare în registrul prevãzut la alin. (1) în
toate actele, documentele ºi corespondenþa pe care societatea de
administrare a investiþiilor le emite sau le iniþiazã pe contul fondurilor deschise de investiþii pe care le administreazã.
Art. 46. Ñ (1) Prospectul de emisiune trebuie sã cuprindã cel
puþin urmãtoarele:
a) numele ºi durata fondului deschis de investiþii;
b) caracteristicile ºi operaþiunile fondului deschis de investiþii;
c) societatea de administrare;
d) depozitarul;
e) modalitatea de participare la fond, subscrierea ºi
rãscumpãrarea de unitãþi de fond, precum ºi termenele ºi procedurile de emitere ºi anulare a certificatelor;
f) persoanele responsabile cu analizarea oportunitãþilor de
investiþie, dacã sunt altele decât administratorii societãþii de administrare a investiþiilor, criteriile de echilibrare a portofoliului ºi strategia adoptatã;
g) tipurile de active în care se va investi;
h) metodele de determinare a valorii activului net ºi a valorii
unitare a activului net;
i) limitele cheltuielilor fondului ºi ale societãþii de administrare
a investiþiilor;
j) nivelul sau metoda de determinare a comisionului datorat
societãþii de administrare a investiþiilor pentru serviciile de
administrare;
k) modalitatea de a face publicã valoarea la zi a unitãþilor de
fond;
l) cazurile ºi procedurile de reorganizare, dizolvare ºi lichidare
a fondului deschis de investiþii;
m) orice alte norme interne ale fondului deschis de investiþii.
(2) C.N.V.M. va emite reglementãri cu privire la conþinutul
minim ºi la forma prospectului de emisiune.
Art. 47. Ñ (1) C.N.V.M. va emite reglementãri privind conþinutul
minim ºi forma contractului de administrare care va fi parte integrantã din normele fondului deschis de investiþii.
(2) Investitorii aderã ºi se supun termenilor contractuali din
actele constitutive ºi din prospectul fondului deschis de investiþii
prin depunerea semnãturii lor pe formularul de subscriere sau pe
un alt formular prevãzut pentru o astfel de situaþie. În cazul în
care semnãtura este datã ºi pentru cumpãrãri ulterioare, administratorul are obligaþia ca la fiecare schimbare a elementelor semnificative ale prospectului de emisiune prevãzute la art. 46 alin. (1)
sã solicite investitorului semnarea unui nou formular privind
investiþiile viitoare, în conformitate cu noile condiþii de funcþionare
a fondului deschis de investiþii.
Art. 48. Ñ (1) Vor fi emise unitãþi de fond de un singur tip, în
formã nominativã, materializate sau dematerializate, într-o singurã
serie, care vor fi plãtite integral la momentul subscrierii ºi vor
conferi deþinãtorilor lor drepturi ºi obligaþii egale.
(2) Evidenþa unitãþilor de fond este þinutã prin înscrierea în
registru, pentru cele materializate, sau prin înscriere în cont, pentru cele dematerializate.
(3) Participarea la un fond deschis de investiþii este atestatã,
la cererea deþinãtorului, printr-un certificat doveditor al deþinerii de
unitãþi de fond.
(4) Numãrul unitãþilor de fond este supus unor variaþii permanente rezultând atât din emisiunea continuã ºi plasarea prin ofertã

publicã de unitãþi de fond suplimentare, cât ºi din exercitarea
dreptului de rãscumpãrare a unitãþilor de fond emise anterior ºi
aflate în circulaþie.
Art. 49. Ñ (1) Fondurile deschise de investiþii nu vor emite
alte instrumente financiare în afara unitãþilor de fond.
(2) Investitorii pot subscrie unitãþi de fond sau fracþiuni de
unitãþi de fond.
(3) Orice deþinãtor de unitãþi de fond are obligaþia de a deþine
în permanenþã cel puþin o unitate de fond.
(4) În cazul în care, ca urmare a unei cereri de
rãscumpãrare, investitorul ar rãmâne cu mai puþin de o unitate de
fond, în mod obligatoriu, cu aceeaºi ocazie, va fi rãscumpãratã ºi
fracþiunea rezidualã.
(5) În cazul deþinerii în comun a unei unitãþi de fond
deþinãtorii vor desemna un reprezentant care va exercita drepturile ºi obligaþiile aferente unitãþii de fond în raporturile cu societatea de administrare a investiþiilor.
(6) Nici un deþinãtor de unitãþi de fond nu poate provoca partajarea fondului deschis de investiþii sau a unitãþii de fond.
Art. 50. Ñ (1) Investitorii vor achiziþiona unitãþile de fond la
preþul de emisiune. Preþul de emisiune este calculat pe baza
valorii activului net, valabilã în ziua cumpãrãrii.
(2) Unitãþile de fond vor fi rãscumpãrate la cerere ºi la un
preþ reflectând valoarea calculatã de depozitar, cu respectarea
reglementãrilor C.N.V.M.
(3) Preþul de rãscumpãrare, egal cu valoarea calculatã de
depozitar pentru ziua depunerii cererii de rãscumpãrare, va fi
plãtit în termen de 10 zile lucrãtoare de la data primirii respectivei
cereri.
(4) C.N.V.M. va emite reglementãri privind modul de calcul ºi
plata preþurilor de emisiune ºi de rãscumpãrare.
(5) Valoarea activului net ºi valoarea unitarã a activului net
ale unui fond deschis de investiþii, calculate de cãtre depozitar în
conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. f), se vor publica
de cãtre societatea de administrare a investiþiilor zilnic, pentru
fiecare zi lucrãtoare.
Art. 51. Ñ (1) Societatea de administrare a investiþiilor, administratorii sau alte persoane cu funcþii de conducere ori de control
al acesteia, precum ºi persoanele implicate cu acestea pot deþine
unitãþi de fond în fondurile deschise de investiþii pe care le administreazã.
(2) Orice deþinere de unitãþi de fond care depãºeºte 10% din
activele fondului deschis de investiþii va fi fãcutã publicã ºi va fi
raportatã la C.N.V.M. de cãtre societatea de administrare a
investiþiilor ºi depozitar în termen de maximum 24 de ore de la
confirmarea deþinerii de cãtre depozitar.
Art. 52. Ñ (1) Societatea de administrare a investiþiilor, precum ºi persoanele menþionate la art. 51 alin. (1) sunt
rãspunzãtoare pentru daunele provocate fondurilor administrate ºi
deþinãtorilor de unitãþi de fond dacã au fãcut operaþiuni cu sau
pentru fondurile deschise de investiþii administrate folosindu-se de
informaþii privilegiate, aºa cum sunt acestea prevãzute în reglementãrile C.N.V.M.
(2) În situaþiile prevãzute la alin. (1) C.N.V.M. este în drept sã
dispunã mãsuri conservatorii corespunzãtoare ºi sã solicite
instanþei anularea tranzacþiilor frauduloase.
Art. 53. Ñ (1) Dacã în termen de 90 de zile de la data autorizãrii provizorii de cãtre C.N.V.M. un fond deschis de investiþii nu
a ajuns la un numãr de cel puþin 100 de deþinãtori de unitãþi de
fond sau dacã valoarea totalã a titlurilor de participare subscrise
nu a ajuns la volumul minim prevãzut în reglementãrile C.N.V.M.,
autorizaþia provizorie de înfiinþare a fondului deschis de investiþii
va fi revocatã ºi întreaga valoare la zi a unitãþilor va fi rambursatã investitorilor în termen de 15 zile.
(2) Dacã în termen de un an de la data autorizãrii de cãtre
C.N.V.M. numãrul deþinãtorilor de unitãþi de fond nu a ajuns la
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minimum 500 de investitori sau dacã valoarea totalã a titlurilor de
participare nu a ajuns la volumul minim prevãzut în reglementãrile
C.N.V.M., aceasta va retrage autorizaþia respectivului fond deschis
de investiþii.
(3) Condiþiile care au stat la baza obþinerii autorizaþiei definitive
a fondului deschis de investiþii vor fi menþinute pe toatã durata fondului. Orice modificare a elementelor semnificative ale prospectului
de emisiune ºi a celor care au stat la baza autorizãrii fondului deschis de investiþii vor fi supuse autorizãrii C.N.V.M. în termen de
maximum 48 de ore.
(4) Dacã dupã ce un fond deschis de investiþii a atins pragul
de 500 de investitori, numãrul acestora scade ºi se menþine timp
de 60 de zile lucrãtoare consecutive sub 450, C.N.V.M. va
retrage autorizaþia respectivului fond deschis de investiþii.
(5) C.N.V.M. va retrage autorizaþia unui fond deschis de
investiþii atunci când se îndeplinesc în mod cumulat urmãtoarele
condiþii:
a) timp de 20 de zile lucrãtoare consecutive valoarea unitarã
a activului net scade continuu;
b) valoarea unitarã a activului net scade în mod cumulat cu
mai mult de 25% în intervalul prevãzut la lit. a).
(6) Numãrul deþinãtorilor de unitãþi de fond ºi valoarea activelor nete prevãzute la alin. (1) ºi (2) se calculeazã ºi sunt certificate de depozitar.
CAPITOLUL 4
Societãþile de investiþii
Art. 54. Ñ (1) O societate de investiþii se constituie sub forma
unei societãþi pe acþiuni, persoanã juridicã românã, cu minimum
50 de acþionari, în conformitate cu dispoziþiile privind constituirea
societãþilor pe acþiuni prin subscripþie publicã, cuprinse în Legea
nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ºi cu respectarea prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã.
(2) Societãþile de investiþii au ca obiect exclusiv de activitate
plasarea în valori mobiliare a resurselor financiare obþinute exclusiv prin emiterea ºi vânzarea cãtre public a acþiunilor lor în conformitate cu dispoziþiile prezentei ordonanþe de urgenþã ºi cu
reglementãrile C.N.V.M.
Art. 55. Ñ (1) Capitalul social al unei societãþi de investiþii se
înregistreazã la oficiul registrului comerþului ºi, pe aceastã bazã,
la C.N.V.M. dupã cum urmeazã:
a) la momentul înregistrãrii societãþii de investiþii la oficiul
registrului comerþului, pentru capitalul social subscris ºi vãrsat de
acþionari în scopul constituirii acesteia;
b) în fiecare an, în termen de maximum 30 de zile de la adunarea generalã de aprobare a bilanþului ºi contului de profit ºi
pierdere, pentru emisiunile de acþiuni din timpul ultimului exerciþiu
financiar.
(2) C.N.V.M. va emite reglementãri cu privire la condiþiile ce
trebuie îndeplinite ºi la procedura de autorizare a unei societãþi
de investiþii, precum ºi la nivelul minim al capitalului social al
acestora.
(3) Condiþiile care au stat la baza autorizaþiei emise de
C.N.V.M. trebuie menþinute pe toatã durata de existenþã a unei
societãþi de investiþii. Orice modificare a acestora va fi supusã
autorizãrii C.N.V.M. în termen de 48 de ore.
(4) C.N.V.M. va þine un registru special de evidenþã a
societãþilor de investiþii. Registrul de evidenþã are caracter public.
(5) Societãþile de investiþii sunt obligate sã înscrie în toate
actele, documentele ºi corespondenþa lor numãrul de înregistrare
în registrul special prevãzut la alin. (4).
Art. 56. Ñ (1) Capitalul societãþilor de investiþii va fi vãrsat
integral în numerar la momentul subscrierii ºi va fi format dintr-un
singur tip de acþiuni nominative ºi dematerializate. Fiecare acþiune
a unei societãþi de investiþii conferã deþinãtorilor drepturi ºi
obligaþii egale.
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(2) Acþiunile trebuie evidenþiate în cont, conform reglementãrilor
C.N.V.M. Ele vor fi negociabile ºi liber transferabile. Societãþile de
investiþii vor solicita în mod obligatoriu înscrierea acþiunilor lor la
cota unei pieþe reglementate, în termen de 30 de zile lucrãtoare
de la data obþinerii autorizaþiei de funcþionare.
(3) De la data înscrierii la cota unei pieþe reglementate societatea de investiþii nu se mai supune prevederilor art. 26 lit. b) ºi
ale art. 34.
(4) C.N.V.M. va emite reglementãri privind condiþiile de înscriere a acþiunilor emise de societãþile de investiþii la cota unei pieþe
reglementate.
(5) Majorãrile de capital ale societãþilor de investiþii nu se pot realiza decât prin emisiune de acþiuni în condiþiile prospectului autorizat
de C.N.V.M. sau ca efect al unor legi speciale.
(6) Prospectul de emisiune al societãþilor de investiþii trebuie
sã cuprindã cel puþin urmãtoarele:
a) numele ºi durata societãþii de investiþii;
b) caracteristicile ºi operaþiunile societãþii de investiþii;
c) societatea de administrare a investiþiilor, unde este cazul;
d) depozitarul;
e) modalitatea de subscriere ºi de rãscumpãrare a acþiunilor;
f) persoanele responsabile cu analizarea oportunitãþilor de
investiþie, dacã sunt altele decât administratorii societãþii de administrare a investiþiilor, criteriile de echilibrare a portofoliului ºi strategia adoptatã;
g) tipurile de active în care se vor putea face plasamente;
h) cheltuielile societãþii de administrare a investiþiilor, unde este
cazul, ºi nivelul sau metoda de determinare a comisionului datorat
acesteia pentru serviciile de administrare;
i) cazurile ºi procedurile de dizolvare a societãþii de investiþii.
(7) C.N.V.M. va emite reglementãri cu privire la conþinutul
minim ºi la forma prospectului de emisiune ºi ale contractului de
administrare.
Art. 57. Ñ (1) O societate de investiþii este administratã de
un consiliu de administraþie sau, pe baza unui contract de administrare, de o societate de administrare a investiþiilor.
(2) Contractul de administrare prevãzut la alin. (1) este supus
avizãrii C.N.V.M.
Art. 58. Ñ (1) Orice deþinere care depãºeºte 10% din capitalul social al unei societãþi de investiþii trebuie fãcutã publicã ºi
raportatã C.N.V.M. de cãtre societatea de investiþii sau, dupã caz,
de cãtre societatea de administrare a investiþiilor ºi de cãtre
depozitar, în termen de 24 de ore.
(2) Societãþilor de investiþii le este interzis sã încheie un contract de administrare cu o societate de administrare a investiþiilor
care are deþineri mai mari de 5% din capitalul social al respectivei societãþi de investiþii.
(3) Interdicþia prevãzutã la alin. (2) se aplicã ºi în cazul în care
membrii consiliului de administraþie, ai conducerii executive sau
deþinãtorii a mai mult de 5% din acþiunile societãþii de administrare
a investiþiilor deþin, direct sau indirect, individual ori împreunã ºi în
legãturã cu terþi, mai mult de 5% din capitalul social al respectivei
societãþi de investiþii.
Art. 59. Ñ (1) Societãþile de investiþii ale cãror active sunt
investite prin intermediul filialelor ºi în alte active decât cele
prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã nu pot solicita calificarea de cãtre C.N.V.M. ca organisme de plasament colectiv în
valori mobiliare ºi nu pot obþine autorizaþia C.N.V.M.
(2) Societãþile de investiþii autorizate de C.N.V.M. nu pot
înfiinþa filiale decât dacã acestea îndeplinesc condiþiile prevãzute
în prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 60. Ñ(1) Adunãrile generale ale acþionarilor se vor
desfãºura conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicatã, cu
modificãrile ulterioare, ºi cu respectarea reglementãrilor C.N.V.M.
aplicabile.
(2) Pentru a doua convocare a adunãrilor generale ale
acþionarilor, atât ordinare, cât ºi extraordinare, cvorumul va fi

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 229/5.IV.2002

îndeplinit indiferent de numãrul acþionarilor prezenþi ºi reprezentaþi,
iar hotãrârile vor fi adoptate cu votul a trei pãtrimi din cvorumul
de participare.
Art. 61. Ñ (1) Fiecare acþiune dã dreptul la un vot.
(2) Votul poate fi transmis ºi prin corespondenþã, cu confirmare
de primire. În acest caz convocatorul adunãrii generale va
cuprinde textul integral al rezoluþiei propuse spre vot.
Convocatorul trebuie publicat cu cel puþin 20 de zile înaintea
adunãrii generale, cel puþin într-un cotidian cu difuzare naþionalã
ºi în Buletinul C.N.V.M., ºi va cuprinde obligatoriu valoarea capitalului social ºi numãrul de acþiuni aflat în circulaþie. C.N.V.M. va
emite reglementãri privind procedura de vot prin corespondenþã.
(3) Acþionarii care voteazã prin corespondenþã sunt consideraþi
prezenþi pentru hotãrârile la care îºi exprimã votul. Buletinele de
vot remise prin corespondenþã ºi care au fost anulate pentru vicii
de procedurã stabilite prin reglementãrile C.N.V.M. sunt luate în
calcul pentru stabilirea cvorumului necesar adunãrii generale.
(4) Votul poate fi exprimat ºi prin reprezentant, în baza unei
procuri speciale încheiate cu respectarea reglementãrilor C.N.V.M.
aplicabile.
CAPITOLUL 5
Politica de investiþii a organismelor
de plasament colectiv în valori mobiliare
Art. 62. Ñ (1) Investiþiile unui organism de plasament colectiv
în valori mobiliare se efectueazã exclusiv în:
a) valori mobiliare, indiferent de moneda în care sunt denominate, înscrise la cota unei burse de valori;
b) valori mobiliare, indiferent de moneda în care sunt denominate, negociate pe o altã piaþã reglementatã autorizatã de
C.N.V.M.;
c) valori mobiliare înscrise la cota unei burse strãine sau
tranzacþionate pe o piaþã reglementatã strãinã care funcþioneazã
regulat ºi este recunoscutã ºi deschisã publicului, cu condiþia ca
alegerea bursei sau a pieþei sã fi fost aprobatã de C.N.V.M.;
d) valori mobiliare nou-emise, indiferent de moneda în care
sunt denominate, cu îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor
condiþii: termenii emisiunii sã cuprindã un angajament ferm, conform cãruia se va cere înscrierea la cota oficialã a unei burse
sau a altei pieþe reglementate care funcþioneazã regulat ºi este
recunoscutã ºi deschisã publicului, iar alegerea bursei sau a
pieþei sã fi fost aprobatã de C.N.V.M. ºi înscrierea la cotã sã se
realizeze în cel mult 6 luni de la emisiune;
e) obligaþiuni sau alte titluri de credit tranzacþionabile, indiferent de moneda în care sunt denominate, emise sau garantate
de cãtre stat ori de autoritãþi ale administraþiei publice centrale
sau locale, sub condiþia avizãrii investiþiei de cãtre C.N.V.M.;
f) obligaþiuni sau alte titluri de credit tranzacþionabile, indiferent de
moneda în care sunt denominate, emise sau garantate de un alt stat
ori de o instituþie financiarã internaþionalã, sub condiþia avizãrii
investiþiei de cãtre C.N.V.M.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) lit. d) obligã la lichidarea
plasamentului în respectivele valori mobiliare în termen de maximum
60 de zile. Operaþiunea trebuie urmãritã, confirmatã ºi notificatã
cãtre C.N.V.M. de cãtre depozitar.
(3) C.N.V.M. va stabili prin regulament condiþiile de lichiditate
ce trebuie îndeplinite de valorile mobiliare cotate pe pieþele reglementate ce pot face obiectul investiþiilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.
Art. 63. Ñ (1) Cu titlu de excepþie, un organism de plasament
colectiv în valori mobiliare poate investi, în limitele ºi condiþiile de
mai jos:
a) 10% din activele sale în valori mobiliare, altele decât cele
menþionate la art. 62;
b) 10% din activele sale în titluri de credit, altele decât valorile mobiliare; titlurile de credit respective trebuie sã fie transferabile, lichide, ºi a cãror valoare poate fi stabilitã corespunzãtor
reglementãrilor C.N.V.M.;

c) 20% din activele sale în instrumente financiare, altele decât
valorile mobiliare, precum ºi în active ale pieþei monetare, altele
decât cele precizate la lit. d);
d) 20% din activele sale în depozite la bãnci, cu condiþia ca
plasamentele la aceeaºi bancã sã nu depãºeascã 10% din activele sale.
(2) Totalul investiþiilor menþionate la alin. (1) lit. a) ºi b) nu
poate depãºi 10% din activele unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare.
(3) Totalul investiþiilor menþionate la alin. (1) lit. a), b) ºi c) nu
poate depãºi 30% din activele unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare.
Art. 64. Ñ (1) C.N.V.M. poate autoriza un organism de plasament colectiv în valori mobiliare sã foloseascã tehnici ºi instrumente aferente valorilor mobiliare în condiþiile ºi termenele
stabilite, cu condiþia ca tehnicile ºi instrumentele respective sã fie
folosite pentru o administrare eficientã ºi prudenþialã a portofoliului
sãu.
(2) C.N.V.M. poate autoriza un organism de plasament colectiv în valori mobiliare sã foloseascã tehnici ºi instrumente menite
sã asigure protecþia împotriva riscului valutar ºi a riscului de portofoliu în contextul administrãrii activelor ºi pasivelor lui.
Art. 65. Ñ (1) Un organism de plasament colectiv în valori
mobiliare nu poate sã investeascã mai mult de 5% din activele
sale în valori mobiliare ale aceluiaºi emitent.
(2) C.N.V.M. poate aproba ridicarea limitei stabilite la alin. (1)
la maximum 10%. Deþinerile cumulate de valori mobiliare ale unui
organism de plasament colectiv în valori mobiliare în capitalul
social al societãþilor pentru care a obþinut aprobarea de a investi
mai mult de 5% din active nu pot depãºi 40% din valoarea totalã
a activelor sale.
(3) C.N.V.M. poate aproba ridicarea limitei stabilite la alin. (1)
la maximum 35% pentru valorile mobiliare emise sau garantate
de stat, autoritãþile administraþiei publice centrale sau locale, de
un alt stat ori de o instituþie financiarã internaþionalã.
(4) C.N.V.M. va stabili prin reglementãri emise în aplicarea
prezentei ordonanþe de urgenþã condiþiile în care se aprobã ridicarea limitei prevãzute la alin. (1).
Art. 66. Ñ (1) C.N.V.M. poate autoriza un organism de plasament colectiv în valori mobiliare sã investeascã, cu respectarea
principiului dispersiei riscului, pânã la 100% din activele acestuia
în valori mobiliare emise sau garantate de statul român, de un
alt stat ori de autoritãþi ale administraþiei publice centrale sau
locale, române ori strãine.
(2) C.N.V.M. poate acorda o astfel de derogare doar dacã
dispersia riscului se încadreazã în reglementãrile prudenþiale
emise de C.N.V.M.
(3) Un astfel de organism de plasament colectiv în valori
mobiliare trebuie sã deþinã valori mobiliare de la cel puþin 6 emisiuni diferite, dar valorile mobiliare de la oricare dintre emisiuni
nu pot reprezenta mai mult de 30% din totalul activelor sale.
Art. 67. Ñ Un organism de plasament colectiv în valori mobiliare nu poate sã achiziþioneze, direct sau indirect, individual ori
împreunã ºi în legãturã cu terþi, titluri de participare la alte organisme de plasament colectiv.
Art. 68. Ñ Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare administrate de aceeaºi societate de administrare a
investiþiilor nu pot avea deþineri care în mod cumulat ar reprezenta mai mult de 10% din acþiunile unui emitent, cu excepþia
situaþiilor prevãzute la art. 65 alin. (2).
Art. 69. Ñ (1) Organismul de plasament colectiv în valori
mobiliare nu va fi þinut la respectarea limitelor de deþinere stabilite
în cazul exercitãrii drepturilor de preferinþã aferente valorilor mobiliare deþinute.
(2) Dacã limitele de deþinere prevãzute sunt depãºite din
motive independente de controlul unui organism de plasament
colectiv în valori mobiliare sau ca rezultat al exercitãrii drepturilor
de preferinþã, organismul de plasament colectiv în valori mobiliare, respectiv societatea de administrare a investiþiilor, trebuie sã
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adopte în termen de maximum 60 de zile de la confirmarea
depozitarului mãsurile necesare încadrãrii în limitele legale de
deþinere.
CAPITOLUL 6
Reguli privind transparenþa ºi publicitatea
SECÞIUNEA 1
Reguli generale

Art. 70. Ñ Prin publicitatea unui organism de plasament colectiv
în valori mobiliare se înþelege difuzarea oricãrei informaþii, indiferent de forma în care se realizeazã aceasta, în scopul informãrii
corecte ºi transparente a investitorilor. C.N.V.M. va elabora reglementãri privind conþinutul ºi modalitãþile de realizare a publicitãþii.
Art. 71. Ñ Difuzarea oricãrui material publicitar în legãturã cu
un organism de plasament colectiv în valori mobiliare este permisã numai de cãtre persoane autorizate ºi cu condiþia ca respectivul organism de plasament colectiv în valori mobiliare sã fi
fost autorizat de cãtre C.N.V.M.
Art. 72. Ñ Orice material publicitar elaborat ºi distribuit pentru
un organism de plasament colectiv în valori mobiliare autorizat de
C.N.V.M. va conþine numai informaþiile stabilite prin reglementãri
emise de C.N.V.M.
Art. 73. Ñ În materialele publicitare sunt interzise:
a) estimãri sau pronosticuri privitoare la realizãrile viitoare ale
organismului de plasament colectiv în valori mobiliare;
b) comparaþii cu performanþe ale oricãror alte organisme de
plasament colectiv în valori mobiliare;
c) utilizarea declaraþiilor investitorilor anteriori, actuali sau
potenþiali.
Art. 74. Ñ Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, societãþile de administrare a investiþiilor ºi depozitarul, precum ºi persoanele care au atribuþii de administrare, execuþie sau
control în cadrul acestora au obligaþia de a respecta regulile de
transparenþã stabilite de prezenta ordonanþã de urgenþã ºi de
regulamentele C.N.V.M.
SECÞIUNEA a 2-a
Publicarea prospectului ºi a rapoartelor periodice

Art. 75. Ñ (1) Societãþile de investiþii care se autoadministreazã ºi societãþile de administrare a investiþiilor, pentru fiecare
organism de plasament colectiv în valori mobiliare administrat, trebuie sã publice ºi sã raporteze în legãturã cu aceasta la
C.N.V.M. urmãtoarele:
a) prospectele de emisiune;
b) raportul anual;
c) raportul pentru primul semestru;
d) rapoartele pentru primul ºi al treilea trimestru;
e) rapoartele periodice privind valoarea activului net ºi valoarea unitarã a activului net.
(2) Rapoartele prevãzute la alin. (1) trebuie publicate ºi transmise la C.N.V.M. în termenele, forma ºi condiþiile stabilite în prezenta ordonanþã de urgenþã ºi în reglementãrile C.N.V.M. emise
în aplicarea acesteia.
Art. 76. Ñ Informaþiile financiar-contabile ºi cele cu privire la
operaþiunile prevãzute în raportul anual trebuie sã fie auditate de
cãtre una sau mai multe persoane abilitate prin lege sã
desfãºoare astfel de activitãþi. Raportul auditorului financiar,
incluzând calificãrile ºi comentariile aferente, va fi reprodus în
întregime în raportul anual.
Art. 77. Ñ (1) Aprobarea de cãtre C.N.V.M. a prospectului de
emisiune al unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare nu implicã în nici un fel aprobarea sau evaluarea de cãtre
C.N.V.M. a calitãþii plasamentului în valori mobiliare ce urmeazã
sã fie oferite, ci evidenþiazã respectarea de cãtre ofertant a prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã, inclusiv a celor privitoare la obligaþiile de transparenþã.
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(2) Orice prospect de emisiune va cuprinde în mod obligatoriu
o referire expresã cu privire la prevederile alin. (1).
(3) O datã aprobat prospectul este publicat în conformitate cu
reglementãrile C.N.V.M. ºi distribuit, la cerere, persoanelor fizice
ºi juridice cãrora li se adreseazã oferta. Orice subscriitor al titlurilor de participare respective trebuie sã semneze o declaraþie care
confirmã cã a primit, a citit ºi ºi-a însuºit prevederile prospectului.
Art. 78. Ñ Publicitatea care cuprinde o invitaþie la cumpãrarea
titlurilor de participare ale unui organism de plasament colectiv în
valori mobiliare trebuie sã menþioneze modalitatea în care prospectul poate fi consultat ºi/sau procurat.

TITLUL V
Supravegherea ºi controlul C.N.V.M.
Art. 79. Ñ (1) Supravegherea de cãtre C.N.V.M. a activitãþilor
reglementate de prezenta ordonanþã de urgenþã are drept principal obiectiv asigurarea transparenþei, a unei conduceri adecvate
ºi a unei administrãri prudenþiale a organismelor de plasament
colectiv în valori mobiliare în scopul protecþiei investitorilor ºi al
asigurãrii stabilitãþii, competitivitãþii ºi a unei bune funcþionãri a
sistemului financiar din România, în acord cu prevederile
legislaþiei comunitare aplicabile în domeniu.
(2) C.N.V.M. îºi va exercita puterea de supraveghere prin verificarea modalitãþii în care regulile stabilite de prezenta ordonanþã
de urgenþã ºi reglementãrile C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia
sunt respectate de persoanele ºi organismele autorizate ºi este
îndreptãþitã sã adopte mãsurile necesare în cazul încãlcãrii acestora.
Art. 80. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor ºi prerogativelor cu
care a fost învestitã C.N.V.M. va putea:
a) sã convoace ºi sã audieze administratori, auditori, directori
executivi ºi orice alte persoane care au legãturã cu activitatea
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;
b) sã cearã convocarea ºedinþelor consiliilor de administraþie
sau a adunãrilor generale ale acþionarilor ºi sã propunã puncte
pe ordinea de zi a acestora;
c) sã solicite instanþelor de judecatã sã dispunã convocarea
ºedinþelor consiliilor de administraþie ori a adunãrii generale a
acþionarilor în cazul în care persoanele obligate prin lege nu s-au
conformat prevederilor lit. b).
(2) Pentru apãrarea interesului public sau al investitorilor
C.N.V.M. poate decide suspendarea ori limitarea temporarã a
emisiunii ºi/sau rãscumpãrãrii titlurilor de participare ale unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare.
(3) Actul de suspendare va specifica termenul suspendãrii.
Suspendarea se poate prelungi ºi dupã expirarea termenului iniþial
stabilit, în situaþia în care motivul de suspendare se menþine.
(4) În cazul în care durata totalã a suspendãrii depãºeºte un
an, C.N.V.M. va retrage autorizaþia organismului de plasament
colectiv în valori mobiliare.
Art. 81. Ñ (1) C.N.V.M. este abilitatã sã solicite persoanelor
autorizate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanþe de
urgenþã furnizarea de date ºi informaþii ºi transmiterea de documente ºi înregistrãri în modalitãþile ºi termenele stabilite de
C.N.V.M.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi auditorilor autorizaþi ai
societãþilor de administrare a investiþiilor. Auditorii au obligaþia sã
informeze C.N.V.M. în termen de maximum 24 de ore în legãturã
cu orice acte sau fapte descoperite în exercitarea atribuþiilor ce
le revin, care ar fi de naturã sã constituie neregularitãþi în administrare sau încãlcãri ale prevederilor legale ce guverneazã activitatea societãþii de administrare a investiþiilor, inclusiv angajamente
sau prestaþii de naturã sã prejudicieze ori sã creascã riscul
asupra organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
administrate.
(3) Prevederile alin. (2) se aplicã ºi auditorilor depozitarilor,
dar numai în legãturã cu activitatea acestora în calitate de depozitar.
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Art. 82. Ñ (1) Sunt subiecte ale supravegherii consolidate de
grup financiar persoanele care fac parte cel puþin din urmãtoarele
categorii:
a) sunt direct sau indirect controlate de o societate de administrare a investiþiilor ori de o societate de servicii de investiþii
financiare;
b) controleazã direct sau indirect o societate de administrare a
investiþiilor ori o societate de servicii de investiþii financiare;
c) sunt direct sau indirect controlate de aceeaºi persoanã care
controleazã direct ori indirect o societate de administrare a
investiþiilor sau o societate de servicii de investiþii financiare;
d) sunt societãþi comerciale la care una dintre persoanele precizate la lit. a)Ñc) deþine minimum 20% din capitalul social.
(2) C.N.V.M. va stabili prin reglementãri condiþiile de identificare a persoanelor implicate ºi de definire ºi determinare a grupurilor financiare relevante în scopul verificãrii condiþiilor prevãzute
la alin. (1) ºi pentru a stabili subiecþii supravegherii consolidate
de grup financiar.
(3) Supravegherea consolidatã de grup financiar se realizeazã
de cãtre C.N.V.M. împreunã cu B.N.R., C.S.A. ori cu orice altã
instituþie sau autoritate publicã, românã ori strãinã, care are
atribuþii legale de supraveghere a instituþiilor financiare, dupã caz.
(4) Administratorii societãþilor comerciale care aparþin unui grup
financiar sunt obligaþi sã furnizeze toate datele ºi informaþiile
necesare pentru stabilirea apartenenþei la respectivul grup financiar ºi vor coopera pentru aplicarea dispoziþiilor privind supravegherea consolidatã a grupului.
(5) Administratorii, directorii ºi orice persoanã implicatã, direct
sau indirect, în operaþiuni sunt obligaþi sã notifice C.N.V.M., în
termen de 48 de ore, apariþia oricãrei situaþii de incompatibilitate.
Art. 83. Ñ În cazul în care C.N.V.M. este sesizatã sau se
autosesizeazã ºi constatã cã influenþa unui acþionar prejudiciazã
administrarea prudenþialã a unei societãþi de administrare a
investiþiilor sau a unei societãþi de investiþii ori supravegherea
eficace a activitãþii acestora, aceasta poate adopta mãsura suspendãrii exercitãrii dreptului de vot pentru o parte din acþiunile
acestuia, dar nu pentru mai mult de 50% din totalul deþinerii.
Art. 84. Ñ C.N.V.M. poate solicita societãþii de administrare a
investiþiilor ºi societãþii de investiþii, specificând ºi termenul pentru
rãspuns:
a) numele ºi datele de identificare ale acþionarilor, precum ºi
alte informaþii utile în legãturã cu aceºtia;
b) în cazul în care acþionar este o persoanã juridicã, numele
ºi datele de identificare ale acþionarilor acesteia, precum ºi alte
informaþii utile în legãturã cu aceºtia, incluzând persoanele care
controleazã aceastã entitate;
c) în cazul în care acþionar este un fond deschis de investiþii,
numele ºi datele de identificare ale societãþii de administrare a
investiþiilor care îl administreazã.
Art. 85. Ñ (1) C.N.V.M. va emite norme care sã stabileascã
modalitatea de înlocuire a societãþii de administrare a investiþiilor
sau a depozitarului.
(2) În cazul în care în legãturã cu un depozitar reglementat
de prezenta ordonanþã de urgenþã se declanºeazã procedurile de
supraveghere sau administrare specialã a B.N.R. ori procedura de
faliment, C.N.V.M. poate solicita administratorului desemnat de
B.N.R., respectiv lichidatorului, urmãtoarele:
a) transferul ºi restricþionarea la registrul independent unde
acestea sunt înregistrate ºi, dupã caz, la registrele emitenþilor ale
valorilor mobiliare pe care organismul de plasament colectiv în
valori mobiliare administrat le deþine;
b) transferarea temporarã a disponibilitãþilor în numerar de la
respectivul depozitar în contul special al C.N.V.M. deschis la trezoreria statului în acest scop.
(3) Regulile privind transferul activelor prevãzute la art. 63
alin. (1) vor fi stabilite prin reglementãri ale C.N.V.M.

(4) În cazul în care o societate de administrare a investiþiilor
intrã în situaþia de imposibilitate de a-ºi îndeplini obligaþiile faþã
de un organism de plasament colectiv în valori mobiliare administrat, C.N.V.M. va desemna, cu caracter temporar, un administrator
care are ca atribuþii principale urmãtoarele:
a) administrarea temporarã a organismului de plasament
colectiv în valori mobiliare;
b) transferul administrãrii cãtre o altã societate de administrare
a investiþiilor ºi publicarea acestei situaþii.
(5) C.N.V.M. va putea declanºa oricând o procedurã de supraveghere a administrãrii unei societãþi de administrare a investiþiilor,
înainte de aplicarea prevederilor alin. (3).
(6) C.N.V.M. va putea stabili prin reglementãri proprii alte
mãsuri pe care o societate de administrare a investiþiilor, un
depozitar ºi un organism de plasament colectiv în valori mobiliare
trebuie sã le îndeplineascã, respectiv alte restricþii la care acestea
vor trebui sã se supunã, în cazul apariþiei unei situaþii de crizã.

TITLUL VI
Auditorii financiari
Art. 86. Ñ (1) Situaþiile financiar-contabile ºi cele privind
operaþiunile oricãrei entitãþi supuse autorizãrii, supravegherii ºi
controlului C.N.V.M., conform prevederilor prezentei ordonanþe de
urgenþã, vor fi elaborate în conformitate cu cerinþele specifice stabilite prin reglementãrile C.N.V.M. ºi vor fi verificate ºi certificate
de auditori financiari autorizaþi de C.N.V.M.
(2) C.N.V.M. va þine un registru special cu persoanele autorizate sã realizeze activitatea de audit pentru persoanele juridice
care intrã sub incidenþa prevederilor prezentei ordonanþe de
urgenþã. Registrul de evidenþã are caracter public.
(3) C.N.V.M. va emite reglementãri cu privire la condiþiile de
autorizare ºi de înregistrare a acestora în registrul prevãzut la
alin. (2).
(4) C.N.V.M. va supraveghea activitatea auditorilor înscriºi în
registrul prevãzut la alin. (2), în scopul verificãrii independenþei ºi
competenþei lor în domeniul reglementat de prezenta ordonanþã
de urgenþã. În activitatea de supraveghere C.N.V.M. poate:
a) sã solicite auditorului, periodic sau ocazional, comunicarea
de date, informaþii, înregistrãri ºi documente, specificând modalitatea de transmitere ºi termenul limitã;
b) sã solicite auditorului informaþii detaliate ºi clarificãri;
c) sã solicite aplicarea unor principii ºi metode de auditare
specifice.
(5) Auditorii sunt obligaþi sã informeze C.N.V.M., în termen de
douã zile lucrãtoare, cu privire la modificarea oricãreia dintre
condiþiile care au stat la baza înregistrãrii prevãzute la alin. (2).
(6) C.N.V.M. poate radia auditorul din registrul special, dacã:
a) neregulile descoperite sunt deosebit de grave ori sunt
comise în mod repetat;
b) una sau mai multe dintre condiþiile de înregistrare în registrul special nu mai sunt satisfãcute ºi auditorul nu se încadreazã
în ele în perioada specificatã prin reglementãrile C.N.V.M.;
c) dacã pentru o perioadã de 3 ani consecutivi auditorul nu
încheie nici un contract de audit cu respectarea condiþiilor legale.
(7) Radierea din registrul special va fi publicatã în Buletinul
C.N.V.M. ºi va fi comunicatã în termen de 15 zile calendaristice
societãþilor care au contract de audit cu auditorul respectiv.
Societãþile sunt þinute sã convoace o adunare generalã extraordinarã care sã hotãrascã încheierea unui nou contract de audit, cu
respectarea dispoziþiilor alin. (8).
(8) Cu ocazia adunãrii generale a acþionarilorr pentru aprobarea
bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pierdere aceºtia vor
decide ºi în legãturã cu identitatea auditorului pentru noul an financiar, cuantumul remuneraþiei acestuia ºi vor aproba contractul de
audit cu un auditor înregistrat în registrul special. Contractul de
audit cu un acelaºi auditor se poate încheia pentru o duratã de
maximum 3 ani consecutivi ºi nu poate fi reînnoit decât o singurã
datã.
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(9) În scopul asigurãrii independenþei auditorului se interzice
încheierea contractului de audit cu un auditor care se aflã în una
dintre situaþiile de incompatibilitate stabilite prin regulament de
C.N.V.M.
Art. 87. Ñ (1) C.N.V.M. împreunã cu Camera Auditorilor din
România vor elabora norme privind auditarea entitãþilor menþionate
la art. 86.
(2) Auditorii înregistraþi în registrul special al C.N.V.M. vor
verifica cel puþin urmãtoarele:
a) dacã pe durata anului financiar contabilitatea societãþii de
administrare a investiþiilor ºi/sau a societãþii de investiþii a fost
þinutã corect ºi operaþiunile au fost evidenþiate corect în contabilitate;
b) dacã bilanþul corespunde cu înregistrãrile contabile ºi dacã
acestea corespund prevederilor actelor constitutive ºi
reglementãrilor legale.
(3) Auditorii vor întocmi ºi vor prezenta în adunarea generalã
a acþionarilor societãþii de investiþii pentru aprobarea bilanþului
contabil ºi a contului de profit ºi pierdere un raport anual de
audit ce va conþine atât analiza conform prevederilor alin. (2), cât
ºi opinia în legãturã cu modul în care bilanþul corespunde prevederilor actelor constitutive ºi reglementãrilor specifice ce guverneazã întocmirea acestuia. În cazul în care opinia auditorului este
cã bilanþul nu corespunde cerinþelor de mai sus, acesta are
obligaþia de a informa C.N.V.M. în termen de 24 de ore în
legãturã cu încãlcãrile descoperite.
(4) Raportul prevãzut la alin. (3) ºi contractul de audit prevãzut
la art. 86 alin. (8) trebuie remise C.N.V.M. în termen de 15 zile
calendaristice de la data þinerii adunãrii generale.
(5) Auditorii rãspund solidar cu administratorii societãþii pentru
prejudiciile produse acesteia sau unor terþi ca rezultat al neexecutãrii obligaþiilor lor profesionale ori prin acte sau fapte ilicite.

TITLUL VII
Rãspunderi ºi sancþiuni
Art. 88. Ñ Încãlcarea dispoziþiilor prezentei ordonanþe de
urgenþã ºi a reglementãrilor adoptate în aplicarea acesteia se
sancþioneazã administrativ, contravenþional sau penal, dupã caz.
Art. 89. Ñ (1) Constituie contravenþii urmãtoarele fapte:
a) desfãºurarea neautorizatã sau cu încãlcarea termenilor
prevãzuþi în autorizare a oricãror activitãþi sau operaþiuni pentru
care prezenta ordonanþã de urgenþã prevede obligativitatea autorizãrii de cãtre C.N.V.M.;
b) nerespectarea prevederilor legale privind incompatibilitãþile;
c) nerespectarea prevederilor privind limitele de deþineri
prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã;
d) nerespectarea prevederilor cap. 5 din titlul IV;
e) nerespectarea normelor de publicitate ºi a obligaþiilor de
transparenþã prevãzute de prezenta ordonanþã de urgenþã;
f) nerespectarea regulilor prudenþiale prevãzute la art. 62Ñ69;
g) þinerea evidenþelor de cãtre organismele de plasament
colectiv în valori mobiliare, respectiv de societãþile de administrare
a investiþiilor, în alte condiþii decât cele prevãzute de prezenta
ordonanþã de urgenþã sau de normele adoptate în aplicarea
acesteia;
h) nerespectarea obligaþiilor de certificare a situaþiilor financiare
sau certificarea lor de persoane neautorizate;
i) nerespectarea de cãtre depozitar a obligaþiilor ce îi revin
potrivit dispoziþiilor prezentei ordonanþe de urgenþã;
j) nerespectarea obligaþiilor prevãzute în prezenta ordonanþã
de urgenþã privind notificarea cãtre C.N.V.M. în termenele ºi
condiþiile specificate;
k) nerespectarea de cãtre auditorii financiari a prevederilor
art. 86 alin. (1), (5) ºi (9);
l) nerespectarea oricãror alte prevederi ale prezentei ordonanþe
de urgenþã ºi ale regulamentelor C.N.V.M. emise în aplicarea
acesteia privind condiþiile exercitãrii unei activitãþi sau desfãºurãrii
unei operaþiuni.
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(2) Autorizaþia emisã de C.N.V.M. va fi anulatã dacã a fost
obþinutã prin furnizarea de informaþii false, inexacte, incomplete
sau care au indus în eroare.
Art. 90. Ñ (1) Sãvârºirea vreuneia dintre contravenþiile stabilite
la art. 89 se sancþioneazã cu:
a) amendã contravenþionalã;
b) urmãtoarele sancþiuni contravenþionale complementare:
1. suspendarea autorizaþiei;
2. retragerea autorizaþiei.
(2) Sancþiunile contravenþionale prevãzute la alin. (1) pot fi
aplicate cumulativ, dupã caz.
(3) Sancþiunile contravenþionale prevãzute la alin. (1) pot fi
aplicate cumulativ cu cele administrative.
(4) În cazul aplicãrii sancþiunii retragerii autorizaþiei persoana
juridicã titularã, administratorii, directorii executivi ºi alte persoane
cu funcþii de decizie în cadrul acesteia, precum ºi persoanele
fizice titulare de autorizaþie sunt lovite de interdicþia de a
desfãºura direct sau indirect, individual ori împreunã ºi în legãturã
cu terþi, activitãþile la care se referã autorizaþia, pe o duratã de
3 ani începând sã curgã la data aplicãrii sancþiunii.
(5) Prevederile alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor ºi în
cazul anulãrii autorizaþiei.
(6) La cererea expresã a persoanei în cauzã C.N.V.M. poate
reduce perioada de interdicþie prevãzutã la alin. (4) cu luarea în
considerare a circumstanþelor personale ºi reale, dar nu cu mai
mult de 2 ani.
(7) În cazul sancþiunilor contravenþionale cu amendã nu se
aplicã prevederile art. 28 ºi 29 din Ordonanþa Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor.
Art. 91. Ñ (1) Sãvârºirea contravenþiilor prevãzute la art. 89
se constatã de cãtre persoanele împuternicite în acest scop de
C.N.V.M.
(2) C.N.V.M. poate delega persoanelor prevãzute la alin. (1)
numai puterea de a aplica sancþiunea amenzii, în condiþiile ºi limitele stabilite prin reglementãrile sale.
(3) La primirea actelor de constatare C.N.V.M. poate dispune
extinderea investigaþiilor, luarea de mãsuri conservatorii ºi audierea persoanelor vizate, respectiv sancþionarea faptelor controlate.
(4) Decizia de sancþionare îºi produce efectele începând cu
data notificãrii sale persoanei sancþionate.
(5) Notificarea se face prin scrisoare recomandatã, cu confirmare de primire, sau prin publicare în Buletinul C.N.V.M.
Art. 92. Ñ (1) La individualizarea sancþiunii se va þine seama
de circumstanþele personale ºi reale ale sãvârºirii faptei ºi de
conduita fãptuitorului.
(2) În cazul sãvârºirii repetate, în decurs de 3 ani, a uneia
dintre contravenþiile prevãzute la art. 89 sau în cazul sãvârºirii
contravenþiei de cãtre o persoanã condamnatã pentru sãvârºirea,
în decurs de 3 ani precedând constatarea acesteia, a unei alte
contravenþii dintre cele prevãzute la art. 89, cumulativ cu
sancþiunea stabilitã, alta decât amenda, se aplicã ºi maximul
amenzii prevãzute pentru ultima contravenþie sãvârºitã.
(3) În cazul constatãrii sãvârºirii a douã sau mai multe contravenþii ce urmeazã sã fie sancþionate, sancþiunile prevãzute pentru fiecare dintre ele se aplicã cumulativ.
(4) Pentru contravenþiile sãvârºite în condiþiile alin. (2) ºi (3)
aplicarea dispoziþiilor alin. (1) se face numai cu privire la stabilirea
duratei interzicerii exercitãrii activitãþilor la care se referã autorizaþia.
Art. 93. Ñ (1) Limitele amenzilor se stabilesc în funcþie de
gravitatea faptei sãvârºite, dupã cum urmeazã:
a) între 0,5% ºi 5% din capitalul vãrsat pentru persoanele juridice;
b) între 3.000.000 lei ºi 3.000.000.000 lei pentru persoanele
fizice.
(2) Limitele minime ºi maxime ale amenzilor se actualizeazã
prin hotãrâre a Guvernului.
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Art. 94. Ñ C.N.V.M. poate sancþiona cu avertisment scris sau
publicat faptele sãvârºite din culpã care nu au cauzat daune
patrimoniale semnificative ori prejudicii de altã naturã persoanelor
fizice sau juridice aflate sub incidenþa prezentei ordonanþe de
urgenþã ori protecþiei investitorilor, dacã asemenea fapte nu sunt
sãvârºite în condiþiile art. 92 alin. (2) sau (3).
Art. 95. Ñ (1) În cazul sancþionãrii persoanelor juridice
C.N.V.M. poate aplica sancþiuni pentru contravenþia respectivã ºi
persoanelor fizice cãrora, în calitate de administratori, reprezentanþi legali ori exercitând de jure sau de facto funcþii de conducere
ori exercitând cu titlu profesional activitãþi reglementate de prezenta ordonanþã de urgenþã, le este imputabilã respectiva contravenþie pentru cã, deºi trebuia ºi puteau sã previnã sãvârºirea ei,
nu au fãcut-o.
(2) Persoanele fizice prevãzute la alin. (1) sunt þinute ºi la
repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind
contravenþie. Dacã fapta este imputabilã mai multor persoane,
acestea sunt þinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
Art. 96. Ñ Termenul de prescripþie pentru faptele incriminate
la art. 89 este de 3 ani.
Art. 97. Ñ Sãvârºirea cu intenþie a faptelor prevãzute la
art. 21 alin. (2), art. 37 alin. (2), art. 62 alin. (1) ºi (2), art. 65,
68 ºi la art. 89 alin. (1) lit. a), care au produs prejudicii de
naturã patrimonialã ºi/sau nepatrimonialã, directe sau indirecte,
investitorilor ori unor terþe persoane, ºi care au fost de naturã sã
producã perturbaþii majore în funcþionarea pieþei de capital, constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la
5 ani sau cu amendã în limitele prevãzute de legea penalã ºi cu
pedeapsa accesorie a interdicþiei de a desfãºura activitãþi supuse
autorizãrii C.N.V.M. pentru o perioadã cuprinsã între 3 ºi 5 ani.
Art. 98. Ñ Termenul de prescripþie pentru faptele prevãzute la
art. 97 este de 5 ani.

TITLUL VIII
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 99. Ñ C.N.V.M. va adopta ºi va urmãri aplicarea reglementãrilor emise pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã.
Art. 100. Ñ (1) Entitãþile care desfãºoarã activitãþi în baza
unor autorizaþii emise anterior de cãtre C.N.V.M. vor beneficia de
o perioadã de graþie de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a
prezentei ordonanþe de urgenþã pentru a se încadra în condiþiile
prevãzute de aceasta. La expirarea acestui termen autorizaþiile
emise anterior îºi pierd valabilitatea.

(2) Pânã la adoptarea de cãtre C.N.V.M. a reglementãrilor
prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã se aplicã normele
reglementare în vigoare.
Art. 101. Ñ (1) Pânã la data integrãrii României în U.E.
societãþile de administrare a investiþiilor ºi depozitarii autorizaþi de
autoritãþi ale þãrilor membre ale U.E. vor fi asimilaþi cu cei autorizaþi de C.N.V.M., pe bazã de reciprocitate.
(2) Dupã integrarea României în U.E. îºi vor înceta aplicabilitatea prevederile art. 63 alin. (1) lit. c) ºi alin. (3).
(3) Pânã la data integrãrii României în U.E. capitalul social al
societãþilor de administrare a investiþiilor ºi al societãþilor de
investiþii, precum ºi valoarea minimã a activului net al fondurilor
deschise de investiþii vor atinge nivelurile prevãzute în directivele
U.E. aplicabile.
Art. 102. Ñ Organismele de plasament colectiv, altele decât
cele supuse dispoziþiilor prezentei ordonanþe de urgenþã, precum
ºi societãþile de investiþii financiare înfiinþate conform prevederilor
Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietãþii
Private în societãþi de investiþii financiare vor fi reglementate prin
acte normative speciale care vor fi adoptate în termen de 12 luni
de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã.
Art. 103. Ñ (1) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã se abrogã Ordonanþa Guvernului nr. 24/1993
privind reglementarea constituirii ºi funcþionãrii fondurilor deschise
de investiþii ºi a societãþilor de investiþii ca instituþii de intermediere financiarã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 210 din 30 august 1993, aprobatã prin Legea nr. 83/1994,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din
14 octombrie 1994, precum ºi orice alte dispoziþii contrare.
(2) Organismelor de plasament colectiv, altele decât cele
supuse dispoziþiilor prezentei ordonanþe de urgenþã, precum ºi
societãþilor de investiþii financiare, înfiinþate conform prevederilor
Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietãþii
Private în societãþi de investiþii financiare, li se aplicã în continuare prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii ºi funcþionãrii fondurilor deschise de investiþii
ºi a societãþilor de investiþii ca instituþii de intermediere financiarã,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din
30 august 1993, aprobatã prin Legea nr. 83/1994, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 14 octombrie
1994, pânã la data intrãrii în vigoare a legii speciale prevãzute la
art. 102.
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