
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 16/17.11.2010

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,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 şi nr.
2/14.01.2010,
în conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) lit. b) şi ale art. 19 din Regulamentul C.N.V.M.
nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 23.3 şi 23.5 din Directiva nr. 39/2004 privind pieţele de instrumente
financiare (MiFID),
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de
17.11.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. Se suspendă aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) şi ale art. 24 din Regulamentul C.N.V.M. nr.
32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în
continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, până la modificarea acestuia.

Art. 2 Pe perioada suspendării prevăzute la art. 1 se aplică următoarele dispoziţii:
1. Pentru a fi autorizată de C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare, o
persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie reprezentant exclusiv al S.S.I.F.;
b) să fie angajat cu contract de muncă; relaţia contractuală dintre persoana care îşi va desfăşura
activitatea în calitate de agent delegat şi S.S.I.F. se va realiza fie în baza unui contract de muncă fie a
unui contract de mandat sau de agent;
c) să aibă cel puţin studii medii;
d) să fi promovat cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiţii financiare, organizat
de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.;
e) să nu fie acţionar semnificativ şi să nu deţină nici o altă funcţie de conducere sau de execuţie în
cadrul altui intermediar;
f) să nu fi fost sancţionat de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de C.S.S.P.P. cu interzicerea desfăşurării de
activităţi pe pieţele supravegheate de acestea;
g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune,
delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică.

2. În vederea autorizării şi înscrierii în Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investiţii
financiare, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 3A din Regulamentul
C.N.V.M. nr. 32/2006, însoţită de următoarele documente:
a) copia actului de identitate;
b) copia legalizată a actului de studii;
c) declaraţie pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma
prezentată în anexa nr. 3B din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
d) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
e) certificat de cazier fiscal eliberat aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie
legalizată;
f) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de pregătire, recunoscut de
C.N.V.M.;



g) declaraţia conducătorului S.S.I.F. cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor menţionate la art.
19 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, pentru agenţii delegaţi;
h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M.
ca agent pentru servicii de investiţii financiare.

3. Persoana străină care îşi va desfăşura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F. pe teritoriul unui alt stat
membru, în temeiul liberei circulaţii sau prin stabilirea unei sucursale, este exceptată de la prevederile
pct. 1. lit. d), dacă se află în una din următoarele situaţii:
a) nu urmează cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiţii financiare, organizat de
un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M. şi nu susţine examenul aferent, dar S.S.I.F.
asigură persoanei respective o pregătire profesională similară celei efectuate de un organism de formare
profesională. În această situaţie, în locul copiei atestatului menţionat la pct. 2. lit. f), S.S.I.F. va depune
declaraţia conducătorului S.S.I.F. cu privire la această instruire.
b) nu urmează cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiţii financiare, organizat de
un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M., dar urmează un curs organizat de o entitate a
pieţei de capital din alt stat sau a promovat un examen de promovare a cursurilor organizate de entităţi
ale pieţei de capital din state membre ale Uniunii Europene, recunoscute de C.N.V.M., conform
prevederilor art. 38 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare
profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital.

4. În situaţia în care persoana care îşi va desfăşura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F. este stabilită
pe teritoriul unui alt stat membru, iar statul membru respectiv permite firmelor de investiţii utilizarea de
agenţi delegaţi, suplimentar faţă de condiţiile prevăzute la pct. 1., este necesar ca persoana fizică să fie
înscrisă în Registrul agenţilor delegaţi ţinut de autoritatea competentă din acel stat şi să depună la
C.N.V.M. dovada acestei înscrieri.

5. Prevederile art. 19 alin. (1) şi alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 sunt aplicabile şi
agenţilor delegaţi ai S.S.I.F. înscrişi în Registrele agenţilor delegaţi ţinute de autorităţile competente din
alte state membre.

Art. 3 Pe perioada suspendării prevăzute la art. 1, referirile din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 la
art. 22 alin. (1) sau la art. 24 din acelaşi regulament se consideră a fi făcute la art. 2 pct. 1., respectiv la
pct. 2. din prezenta dispunere de măsuri.

Art. 4 Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul şi pe site-ul
C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

p. PREŞEDINTE,

Eugenia Carmen NEGOIŢĂ
(în baza delegării nr. 1501/15.11.2010)


