
 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR.  5 / 26.03.2009 
 
 
 
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,  
 
 având în vedere prevederile art. 24 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 163 lit. b), lit. c) şi lit. k) din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
 
luând în considerare prevederile Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE 
şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (MiFID) şi ale Directivei 
Comisiei Europene  2006/73/EC care implementează Directiva 2004/39/EC a Parlamentului 
European şi a Consiliului cu privire la cerinţele organizaţionale şi condiţiile de operare pentru 
firmele de investiţii şi termenii definiţi în scopul acestei Directive, 
 
având în vedere obiectivele fundamentale ale C.N.V.M. de asigurare a protecţiei operatorilor şi 
investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase şi de prevenire a afectării 
egalităţii de informare şi tratament al investitorilor sau al intereselor acestora,  
 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul 
sedinţei din data de 25.03.2009 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 
 
 
 
Art. 1 (1) Activele unui client, în sensul de instrumente financiare ale acestuia, pot fi folosite 
de către un intermediar, societate de servicii de investiţii financiare sau instituţie de credit, în 
scopul garantării tranzacţiilor încheiate pe cont propriu sau în contul altui client numai în 
condiţiile existenţei unui acord expres prealabil, exprimat în scris, al clientului ale cărui 
instrumente financiare se utilizează. Acest acord trebuie exprimat pentru fiecare operaţiune în 
parte. 



(2) Activele unui client, în sensul de fonduri ale acestuia, pot fi folosite în scopul garantării 
tranzacţiilor încheiate pe cont propriu numai de către instituţiile de credit înregistrate în calitate 
de intermediari în Registrul C.N.V.M. în legătură cu activitatea desfăşurată de acestea în 
calitate de intermediari. 
 
Art. 2 (1) Aplicarea prevederilor art. 163 lit. b), lit. c) şi lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 
32/2006 privind serviciile de investiţii financiare se suspendă până la data intrării în vigoare a 
modificărilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006. 
 
(2) Pe perioada suspendării prevăzută la alin. (1) se aplică următoarele prevederi:  
Sunt considerate practici frauduloase: 
a) împrumutul, gajarea sau constituirea de garanţii în numele unui intermediar/client al 
acestuia, prin utilizarea instrumentelor financiare ale unui client, fără a avea în prealabil 
acordul scris expres al acestuia; 
b) împrumutul sau constituirea de garanţii în numele unui S.S.I.F. prin utilizarea fondurilor 
care aparţin unui client; 
c) înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă a instrumentelor financiare ale clientului ori a 
drepturilor provenind din proprietatea asupra acestora, fără autorizaţia scrisă expresă a 
clientului; 
d) înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă de către S.S.I.F. a fondurilor unui client ori a 
drepturilor provenind din proprietatea asupra acestora; 
e) acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzacţiile efectuate în contul propriu al unui 
intermediar/client folosind instrumentele financiare ale unui client, fără a avea în prealabil 
autorizaţia scrisă expresă a acestuia; 
f) acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzacţiile efectuate în contul unui client/S.S.I.F. prin 
utilizarea fondurilor care aparţin unui client. 
 
Art. 3 (1) Acordul expres prealabil menţionat la art. 1 trebuie să conţină cel puţin următoarele 
elemente: nume/denumire client, cantitate şi simbol instrumente financiare împrumutate, dată 
acord, termen limită de restituire. 
 
(2) Regimul de păstrare şi arhivare a acordului menţionat la art. 1 este cel prevăzut de 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare pentru păstrarea 
şi arhivarea documentelor de către S.S.I.F. 
 
Art. 4 Intermediarii au obligaţia de a efectua zilnic, în sistemul informatic de evidenţă, 
reconcilierea deţinerilor de fonduri şi instrumente financiare înregistrate în contul fiecărui 
client şi în contul propriu, prin verificarea concordanţei dintre obligaţiile şi deţinerile de 
fonduri şi/sau instrumente financiare înregistrate în conturile respective.  
 
Art. 5 Intermediarii au obligaţia evidenţierii soldurilor conturilor clienţilor în sistemele 
informatice inclusiv pentru data decontării. 
 
Art. 6 Nerespectarea prevederilor prezentei Dispuneri de măsuri constituie contravenţie şi se 
sancţionează în conformitate cu prevederile Titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital. 



 
Art. 7 (1) Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării pe site-ul C.N.V.M. 
(www.cnvmr.ro) şi se publică în Buletinul C.N.V.M. 
 
(2) Intermediarii au obligaţia de a se încadra în prevederile prezentei dispuneri de măsuri în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
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