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COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 

Instrucţiunile nr.  4  /  2005                 
referitoare la prevenirea finanţării actelor de terorism 

 
 
 
Capitolul I - Dispoziţii generale 
 
Art. 1  
(1) Prezentele Instrucţiuni stabilesc, în baza prevederilor art. 23, art. 25-31, art. 42 alin. (1) lit. a, 
alin. (2) şi alin. (3) şi ale art. 43 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea 
terorismului, reglementări referitoare la operaţiunile financiar-bancare prevăzute de Legea nr. 
535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. 
 
(2) Prezentele Instrucţiuni se aplică tuturor entităţilor reglementate de către Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi au 
în vedere operaţiunile financiar-bancare prevăzute la Cap. 3 „Prevenirea finanţării actelor de 
terorism” din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.  
 
Capitolul II - Operaţiuni interzise 
 
Art. 2  
(1) Sunt interzise operaţiunile prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, efectuate pe piaţa de capital de către entităţile menţionate la 
art. 1 din prezentele Instrucţiuni pentru sau în contul persoanelor fizice ori juridice prevăzute în 
anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării 
sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 
466/2002. 
     
(2) Activele persoanelor cuprinse în anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 
pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de 
terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002 sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice 
modalitate. 
 
Capitolul III  - Operaţiuni supuse autorizării  
 
Art. 3 
(1) Operaţiunile prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, efectuate pe piaţa de capital de către entităţile menţionate la art. 1 din 
prezentele Instrucţiuni pentru sau în contul persoanelor nominalizate în lista întocmită în 
conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea 
terorismului, sunt supuse autorizării prealabile a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 
 
(2) Personalul entităţilor menţionate la art.1 are obligaţia de a sesiza conducerea respectivei entităţi 
cu privire la solicitarea de a efectua operaţiunea supusă autorizării. 
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Art. 4  
(1) Entităţile menţionate la art. 1, prin intermediul cărora urmează să se efectueze operaţiunea, vor 
solicita, pentru/de la persoanele înscrise în lista prevăzută la art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, documentaţia necesară autorizării operaţiunii, respectiv: 

1. pentru solicitanţii persoane juridice:   
a) actul constitutiv ori alte documente privind înfiinţarea solicitantului; 
b) certificatele emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, de Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice, de Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau orice alt act de înregistrare la 
organele abilitate; 

c) actul de înregistrare la organele abilitate din ţara de origine, în cazul nerezidenţilor; 
d) dovada că persoana fizică ce conduce operaţiunea reprezintă legal persoana juridică; 
e) documentul de identitate, cu fotografie, emis în condiţiile legii de organele abilitate legal, 

pentru persoana fizică ce conduce operaţiunea; 
f) dacă este cazul, documentele care atestă autorizarea activităţii în condiţiile legii; 
2. documentul de identitate, cu fotografie, emis în condiţiile legii de organele abilitate legal, 

pentru solicitanţii persoane fizice; 
3. documentele care atestă sursa activelor implicate în operaţiunea respectivă (după caz: 

contracte, extrase de cont, situaţii financiare, documente care atestă încasarea de dividende, fişe 
fiscale, documente de plată, declaraţii pe propria răspundere autentificate la notar etc.); 

4. declaraţia sub semnătură olografă a reprezentantului legal, care să certifice că documentaţia 
depusă în fotocopie este conformă cu originalul;  

5. autorizaţia sau avizul instituţiilor cu atribuţii de supraveghere şi control, precum Ministerul 
Finanţelor Publice, Autoritatea Naţională de Control, Banca Naţională a României, Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor etc., iar, după caz, cel al instituţiilor similare din străinătate;  
 
(2) Documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoţite şi de traducerea legalizată a acestora. 
 
Art. 5  
(1) În vederea autorizării prealabile, entităţile - persoane juridice - menţionate la art. 1 din 
prezentele Instrucţiuni vor depune la Registratura CNVM, în copie, sub semnătura reprezentantului 
legal sau a persoanelor împuternicite, documentaţia necesară autorizării operaţiunii, însoţită de 
contractul încheiat cu solicitantul, o cerere de autorizare a operaţiunii respective, precum şi orice 
informaţie relevantă cu privire la operaţiunea supusă autorizării. 
(2) Cererea de autorizare menţionată la alin. 1 va purta în mod obligatoriu, în preambul, următoarea 
menţiune: „În baza art. 28 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului”. 
 
Art. 6 
(1) C.N.V.M., în termen de 5 zile de la prezentarea documentaţiei complete prevăzută de prezentele 
Instrucţiuni, va autoriza operaţiunea solicitată sau, după caz, va refuza emiterea autorizaţiei şi va 
sesiza Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, precum şi Serviciul Român de Informaţii. 
 
(2) C.N.V.M. va putea solicita, ulterior depunerii documentaţiei, orice documente necesare 
analizării operaţiunii respective, caz în care termenul prevăzut la alin. (1) va curge de la data 
depunerii acestora la Registratura CNVM.  
 
Capitolul IV – Dispoziţii finale  
 
Art. 7  
În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, 
orice solicitare de efectuare de operaţiuni în contul unor persoane suspecte sau în contul 
persoanelor menţionate  în anexa O.U.G. nr. 159/2001 va fi adusă la cunoştinţa CNVM de către 
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entităţile prevăzute la art. 1 din prezentele Instrucţiuni, în termen de 24 de ore de la primirea 
respectivei solicitări. 
 
Art. 8  
Constatarea contravenţiilor prevăzute de art. 42 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, săvârşite de către entităţile prevăzute la art. 1 din prezentele 
Instrucţiuni, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către  persoanele fizice împuternicite în acest 
scop de către CNVM, care exercită atribuţii privind supravegherea, investigarea şi controlul 
respectării dispoziţiilor legale aplicabile pieţei de capital. 
 
Art. 9   
Prezentele Instrucţiuni intră în vigoare la data publicării Ordinului Preşedintelui CNVM de 
aprobare, în Monitorul Oficial al României, Partea I şi vor fi publicate în Buletinul CNVM şi pe 
site-ul CNVM (www.cnvmr.ro). 
 
Art. 10   
La data intrării în vigoare a prezentelor Instrucţiuni se revocă „Dispunerea de măsuri nr. 
1/07.01.2005 privind documentaţia necesară în vederea autorizării operaţiunilor prevăzute de 
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului”. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


