COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DISPUNERE DE MĂSURI NR. 4 / 24 iunie 2008

În temeiul art. 2, art. 7 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG
nr.25/2002 aprobată 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
69/12.09.2007 şi nr. 71/03.10.2007,

nr.19/18.10.2004,

nr.

37/27.06.2005,

nr.

având în vedere prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, coroborate cu
reglementările în domeniul tehnologiei informaţiilor privind semnătura electronică extinse,
precum şi prevederile Directivei 93/1999/EC privind semnătura electronică
în şedinţa din data de 24 iunie 2008 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1 În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri, entităţile
autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM trebuie să dispună de cel puţin două
semnături electronice extinse, bazate pe Certificate Calificate şi generate prin intermediul unor
dispozitive securitizate, aşa cum prevede Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu
precizările din Hotărârea de Guvern nr. 1259/2001 cu privire la aprobarea Normelor tehnice şi
metodologice pentru aplicarea semnăturii electronice, pe care să le folosească când transmit
electronic documente către CNVM.
Art. 2 Dovada implementării semnăturii electronice extinse se va transmite la CNVM în termen
de 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art.1 din prezenta dispunere de măsuri.
Art. 3 Nerespectarea dispoziţiilor prezentei dispuneri de măsuri se sancţionează în conformitate cu
prevederile Titlului X al Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 4 - Prezenta dispunere de măsuri se publică pe pagina de internet a C.N.V.M.
(www.cnvmr.ro.) şi în Buletinul C.N.V.M. şi intră în vigoare la data publicării în Buletinul
C.N.V.M.
Art. 5 - Direcţia Generală Supraveghere şi Direcţia Tehnologia Informaţiei, Secretariatul General
şi Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei dispuneri de măsuri.
PREŞEDINTE
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

