
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 7/17.12.2007 
 

În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat 
şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005,  
nr. 69/12.09.2007 şi nr. 71/03.10.2007, 
 
având în vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi 
funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a 
depozitarilor, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea 
depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, ale Regulamentului 
C.N.V.M. nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, precum 
şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,  
 
în şedinţa din data de 13.12.2007 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 
 
 
 
Art. 1. Transmiterea în original a documentelor prevăzute de reglementările C.N.V.M., de către 
entităţile reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., la solicitarea Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, Inspectoratului General al Poliţiei şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, precum şi a altor autorităţi similare, se realizează cu respectarea următoarelor 
condiţii:  

a) la sediul entităţii se păstrează o copie a fiecărui document ce se transmite în original, în 
aceleaşi condiţii ca documentul original; 

b) reprezentantul legal al entităţii şi, după caz, reprezentantul compartimentului de control 
intern al entităţii certifică conformitatea fiecărei copii cu documentul original; 

c) copia trebuie să poarte menţiunea ,,copie conformă cu originalul” şi semnătura 
reprezentantului legal şi, după caz, a reprezentantului compartimentului de control intern al 
entităţii; 

d) documentele în original se transmit pe baza unui proces verbal de predare - primire, care se 
arhivează împreună cu copia menţionată la lit. a). 

 
Art. 2. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul 
C.N.V.M şi va fi publicată pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 
 
Art. 3. Direcţia Generală Autorizare – Reglementare, Secretariatul General şi Directorul General 
Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei dispuneri de măsuri. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 


