
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 4/19.03.2009 
 

 
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, 
 
 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de  
18.03.2009, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 
 
 
Art. 1. Se suspendă aplicarea prevederilor art. 2 alin(2) lit. m) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, până la modificarea acestuia. 
 
Art. 2 Pe perioada suspendării prevăzute la art. 1 se aplică următoarele dispoziţii: 
 
În înţelesul Regulamentului C.N.V.M.  nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, expresia 
,,date de identificare” are următorul înţeles: 
a) în cazul persoanelor fizice: numele şi prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, codul numeric 
personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, domiciliul şi, după caz, reşedinţa 
(adresa completă – stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, cod poştal, ţara) 
precum şi: 
i) seria şi numărul actului de identitate pentru cetăţenii români; 
ii) seria şi numărul documentelor naţionale de identitate sau ale paşaportului, pentru cetăţenii din 
statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European; 
iii) seria şi numărul paşaportului sau, pe bază de reciprocitate sau unilateral, pentru cetăţenii aparţinând 
statelor stabilite prin hotărâre a Guvernului României, conform art. 10 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 
194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, al cărţii de identitate sau altor documente 
similare, pentru cetăţenii din statele terţe. 
 
b) în cazul persoanelor juridice: denumirea, adresa completă a sediului social/sediului central sau, după 
caz, a sucursalei, telefon, fax, e-mail, adresă pagină internet, capitalul social subscris şi vărsat, codul 
unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca şi codul IBAN;”. 
 
Art. 3 Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul şi pe site-ul 
C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
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