
 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
 

ORDIN  
privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2013 pentru modificarea  

Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului 
de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.12/2006 
 

 

În conformitate cu prevederile art.1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. b) și ale art. 
6 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 45/2013, privind numirea membrilor 
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, 

în baza prevederilor art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu 
prevederile art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 93/2012, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea Societății Comerciale “Fondul de compensare a investitorilor” - 
S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. a/431/03.05.2013, 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a hotărât, în şedinţa din data de 11 iunie 
2013, emiterea următorului 

 
ORDIN 

 
 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 1/2013.pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 
privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, 
aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.12/2006, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.124 din 9 februarie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
Art. 2. - Regulamentul menţionat la art. 1 se publică împreună cu prezentul ordin în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere 
Financiară (www.cnvmr.ro). 
 
București, 11 iunie 2013. 
Nr. 3. 

 
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

 
Dan Radu RUȘANU 

 
 
 
 
 
 
 


