
BANCA  NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 

Nr. 3 / 21.04.2009 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR 

MOBILIARE 

Nr. 27 / 27.04.2009 

 
 
 

O R D I N  

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

Valorilor Mobiliare nr. 6/3/2009 privind 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,  

 

în temeiul prevederilor art.420 alin.(3) 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, 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, 

modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, 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.6/3/2009 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, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 2 – Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art.1 vor fi publicate 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 
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BANCA  NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 

Nr. 6 / 21.04.2009 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR 

MOBILIARE 

Nr. 3 / 27.04.2009 
 
 
 

Regulamentul  

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  
 
 
Art. I. - Regulamentul 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, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare nr.15/112/2006, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I 

nr.1034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

şi se completează după cum urmează:  

1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 6 – (1) Profitul interimar înregistrat până la data determinării fondurilor proprii, 

precum şi profitul ultimului exerciţiu financiar înregistrat în rezultatul reportat  până la 

repartizarea sa conform destinaţiilor stabilite de adunarea generală a acţionarilor, pot fi 

incluse în fondurile proprii numai dacă sumele aferente au fost verificate de persoane 

responsabile de auditarea situaţiilor financiare şi dacă în raportul întocmit în urma 

verificării se exprimă opinia că sumele  respective au fost evaluate în conformitate cu 

principiile şi regulile de contabilizare şi sunt nete de orice obligaţie sau dividend 

previzibile la data determinării sau, după caz, de repartizări efectuate până la această 

dată. 

(2) În sensul prezentului regulament, prin profit interimar înregistrat până la data 

determinării fondurilor proprii se înţelege profitul net calculat de instituţia de credit la 

data determinării fondurilor proprii, conform reglementărilor contabile aplicabile. 



(3) Pierderea perioadei curente în sensul art. 5 lit. e) se deduce indiferent dacă a fost sau 

nu verificată de persoane responsabile de auditarea situaţiilor financiare.”.  

   2. La articolul 9, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„b) elementele prevăzute la art. 4 lit.b)-c) şi art.6 alin.(1) înregistrate la nivelul 

organizaţiilor cooperatiste de credit.”.  

   3. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Sumele aferente elementelor incluse în fondurile proprii, prevăzute la art. 4, art. 6 

alin. (1), art. 12 alin. (2) lit. a) şi art. 13 alin.(2) trebuie să fie la dispoziţia instituţiei de 

credit pentru a fi utilizate imediat şi nerestricţionat, în vederea acoperirii riscurilor sau 

pierderilor de îndată ce acestea apar.”. 


