
             
 

 

O R D I N  

privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare nr.13/8/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii 

Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.18/23/2006 privind 

fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii 

 

Având în vedere: 

- dispoziţiile art. 11, 124, 126, 278, ale art.345 alin.(4) şi ale art.384-385 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- prevederile art. I pct. 1-3, pct. 5, 6, , 10, 12 şi pct. 38 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a altor acte normative, 

 
în temeiul prevederilor art.420 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art.48 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,  

precum şi ale art.1, art.2 şi ale art.7 alin.(1), (3), (10) şi (15) din  Statutul Comisiei Naţionale 

a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr.514/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 
Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin: 

 
Art. 1 - Se aprobă Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare nr.13/8/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii 

BANCA  NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

   

Nr.9/06.09.2011 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR  

MOBILIARE 

    Nr.61/12.09.2011 
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Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.18/23/2006 privind 

fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul 

Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.15/112/2006, 

republicat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 mai 2011, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 
Art. 2 - Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art.1 se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.  

 
Art. 3 - Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

 
 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al 

Băncii Naţionale a României 

 

 

  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU  

Preşedintele 

Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

 

 

GABRIELA ANGHELACHE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
 
 




