
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 
 

DECIZIA NR.  971 / 19.06.2007 
 

În baza prevederilor art. 2, art. 7 alin. (1) şi alin. (4) şi art. 9 alin. (1) din Statutul 
C.N.V.M. adoptat prin O.U.G. 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,  

 
conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 

19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 15/10.05.2006, nr. 19/19.06.2006, nr. 
30/20.09.2006 şi nr. 42/20.11.2006, 
    
 în aplicarea prevederilor Instrucţiunii nr. 1/2007 emisă în aplicarea prevederilor 
art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin 
Legea nr. 208/2005 şi Legea nr.97/2006, 
 

în şedinţa din data de 06.06.2007 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a 
hotărât emiterea următorului act individual: 

 
 

 

DECIZIE 
Art. 1.  (1) Prin sintagma  „Descrierea relaţiei deţinătorului de valori mobiliare cu 
persoanele cu care acţionează în mod concertat în conformitate cu art. 286 1 din Legea 
nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.” 
prevăzută în Anexa la Instrucţiunea nr. 1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 
din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin Legea nr. 
208/2005 şi Legea nr.97/2006 se înţeleg cel puţin informaţii privind datele de identificare 
ale persoanelor  fizice şi juridice conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv  ale Legii 
nr. 26/ 1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
(2) În vederea îndeplinirii obligaţiilor impuse de prevederile Instrucţiunii nr. 1/2007, 
societatea de investiţii financiare (S.I.F.) poate solicita persoanei prevăzute la art. 2 alin. 
(1) din Instrucţiunea nr. 1/2007 completarea declaraţiei menţionate în Anexa 1 cu 
informaţii suplimentare.  
 
Art. 2 Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M  de pe 
site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 
 
 
 



 
 
Art. 3 Direcţia Reglementare din cadrul Direcţiei Generale Autorizare Reglementare, 
Secretariatul General şi Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a 
prezentei decizii. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 


