
 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului 

nr.4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin 
Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009 

 
În conformitate cu prevederile art.1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. b), art. 6 alin. (2) și 

ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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, 

având în vedere faptul că începând cu data de 22 iulie 2013 activitatea de administrare a fondurilor 
de investiții alternative este reglementată la nivel european de Directiva  2011/61/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de 
modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE)  
nr. 1.095/2010, 

ținând cont de necesitatea modificării și completării Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul 
public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru a permite înscrierea în Registrul public al 
Autorității de Supraveghere Financiară a administratorilor de fonduri de investiții alternative și a 
fondurilor de investiții alternative din alte state membre,  

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului 
Autorității de Supraveghere Financiară,  

în urma deliberărilor din ședința din data de 9 octombrie 2013,  
 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre: 

 
Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 5/2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr.4/2009 
privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei 
Naționale a Valorilor Mobiliare nr.26/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 
din 22 mai 2009, cu modificările ulterioare. 
 
Art. 2. - Regulamentul menționat la art. 1 se publică împreună cu prezenta hotărâre în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro). 
 
Art. 3. - Regulamentul menționat la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
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