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In temeiul legii nr. 113/23.04.2013, Art. II. - (1), 
 
“Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului preia fără plată toate drepturile 
şi obligaţiile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, rezultate din actele juridice 
prin care Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a fost obligată, ca parte 
responsabilă civilmente, la plata de despăgubiri către investitorii la Fondul Naţional 
de Investiţii” 
 
Pe cale de consecinta, toate persoanele care se regasesc in anexele sentintei 
penale nr.  423/20.03.2007 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a II - a 
Penala in dosarul nr. 24632/3/2006, completata cu decizia penala nr. 
164/18.06.2008 a Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a II a Penala, respectiv  decizia 
penala nr. 2098/04.06.2009, - I.C.C.J., sunt indreptatite sa solicite plata 
contravalorii unitatilor de fond  prevazute in titlurile executorii. 
 
 
In functie de calitatea detinuta in unul din titlurile executorii de mai sus, solicitarile 
de plata ale creditorilor F.N.I. vor fi insotite de urmatoarele documente:  
 

a) in calitate de titular: 
- cerere tip conform Anexei 1; 
- declaratie notariala (original sau copie legalizata) conform Anexei 2; 
- copie BI/CI; 
- extras de cont (original) cu stampila bancii emitente; 
- carnet depunator F.N.I. in original, cu valoarea calculata la nivelul 

sumelor efectiv investite, valoare insusita si avizata de un expert 
contabil, in baza unui Raport de expertiza contabila extrajudiciara. 

 
 
 

b) in calitate de imputernicit: 
- cerere tip conform Anexei 1, in nume propriu, cu mentiunea             

“in calitate de imputernicit al  …….. “ (nume, prenume, adresa din 
sentinta a titularului); 

- procura sau imputernicire notariala (original sau copie legalizata); 
- declaratie notariala (original sau copie legalizata) conform Anexei 2, 

in nume propriu cu mentiunea “in calitate de imputernicit al …. “ 
(nume, prenume, adresa din sentinta a titularului); 

- copie BI/CI a titularului; 
- copie BI/CI a imputernicitului; 
- extras de cont (original) cu stampila bancii emitente; 
- carnet depunator F.N.I. in original, cu valoarea calculata la nivelul 

sumelor efectiv investite, valoare insusita si avizata de un expert 
contabil, in baza unui Raport de expertiza contabila extrajudiciara. 
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c) in calitate de succesor: 
- cerere tip conform Anexei 1, in nume propriu, cu mentiunea             

“in calitate de succesor al  ……..”  (nume, prenume, adresa din 
sentinta a titularului); 

- declaratie notariala (original sau copie legalizata) conform Anexei 2,  
in nume propriu cu mentiunea “in calitate de succesor al …….” 
(nume, prenume, adresa din sentinta a titularului); 

- certificat de deces al titularului (copie simpla); 
- certificat de mostenitor cu precizarea expresa a numarului de unitati 

de fond si a valorii acestora in cadrul masei succesorale a bunurilor 
mobile (original sau copie legalizata); 

- copie BI/CI a succesorului; 
- extras de cont (original) cu stampila bancii emitente; 
- carnet depunator F.N.I. in original, cu valoarea calculata la nivelul 

sumelor efectiv investite, valoare insusita si avizata de un expert 
contabil, in baza unui Raport de expertiza contabila extrajudiciara. 

 
 
 

Dosarul complet se poate depune personal la sediul A.A.A.S. sau prin posta (cu 
confirmare de primire) la urmatoarea adresa: 
 
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI 
STR. CPT. AV. ALEX SERBANESCU, NR. 50 
Cod 014294 - BUCURESTI 

 
 


