
 
 
 

 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 5/24.02.2010 
  

 
 
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,  

 
 

având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital şi a OUG nr. 99/2006 
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, a reglementărilor CNVM emise în aplicarea 
acestora, privind obligațiile de raportare ale următoarelor tipuri de entități raportoare: societăți de 
servicii de investiții financiare (SSIF), societăți de administrare a investițiilor (SAI), organisme de 
plasament colectiv (OPC), inclusiv societățile de investiții financiare constituite în conformitate  cu 
prevederile  Legii nr.133/1996  pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de 
investiţii  financiare (SIF), și societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A( emitenți),  
 
având în vedere Dispunerea de măsuri nr. 13/08.07.2009,  
 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007, nr. 
71/03.10.2007 și 2/14.01.2010,  

 
în baza deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 18.02.2010, Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare dispune: 

 

Art. 1. Alineatul (2) al art. 1 din Dispunerea de măsuri nr. 13/08.07.2009 se modifică după cum 
urmează: 
„Derularea programului pilot pentru noul sistem informatic de raportare (SIR@CNVM) se va 
realiza până la data de 30.04.2010”.  
 
Art. 2. Condiţiile şi modalităţile de raportare prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 13/08.07.2009 
se vor menţine pe toată perioada derulării acestui program pilot.   
 
Art. 3. Încălcarea prevederilor prezentei dispuneri de măsuri constituie contravenţie şi se 
sancţionează conform dispoziţiilor Titlului X al Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările ulterioare. 
 
Art. 4. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al 
C.N.V.M pe site-ul www.cnvmr.ro și se comunică entităților raportoare menţionate la art. 2 din 
Dispunerea de măsuri nr. 13/08.07.2009. 
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