
 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR.  4 / 27.02.2013              

 
 

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, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 şi nr. 
10/27.03.2012, 
 
în aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
având în vedere prevederile art. 22 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind 
autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
ținând cont de prevederile art. 11 din Procedura nr. 1 privind membrii Fondului, stabilirea, 
declararea şi plata contribuţiilor,  
 
și luând în considerare necesitatea reconfigurării modalității de calcul a contribuției 
anuale datorate de către membrii S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A., cu 
luarea în considerare a nivelului de risc pe care fiecare membru îl induce Fondului, 
 
în baza deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 27.02.2013, Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare dispune: 
 
Art. 1. Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr. 3/2006, cu modificările 
și completările ulterioare, art. 22 alin. (3) prima teză din acest regulament se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
“(3) Contribuţiile anuale datorate de către membrii Fondului într-un an calendaristic 
trebuie stabilite astfel încât valoarea totală a acestora împreună cu sumele aflate în 
posesia Fondului să fie cel puţin egală cu valoarea investiţiei medii de compensat.” 
 
Art. 2. Până la proxima modificare a Procedurii nr. 1 privind membrii Fondului, stabilirea, 
declararea şi plata contribuţiilor art. 11 alin. (1) din această procedură se modifică și va 
avea următorul conținut: 

“Art. 11 (1) Contribuţiile anuale plătite de către membrii Fondului se calculează prin 
aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de calcul, stabilită de către consiliul de 
administraţie al Fondului, cu luarea în considerare a principiului prevăzut la art. 22 alin. 
(3) din regulament până la data de 1 mai a fiecărui an calendaristic si notificată C.N.V.M. 
si membrilor Fondului în termen de 2 zile de la data stabilirii.” 
 

Art. 3. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în 
Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 

 

PREŞEDINTE, 

Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 


