
 
Regulament privind Fondul de compensare a investitorilor 

- Proiect  – 

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. 

(2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a 

investitorilor, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 

…….. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament. 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2022 privind Fondul de 

compensare a investitorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 5 

mai 2022, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  

”Art. 11. - Contribuţia iniţială a participanţilor reprezintă 1% din capitalul iniţial minim prevăzut 

de Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții 

financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, denumită în 

continuare Legea nr. 236/2022, pentru SSIF/institutii de credit, respectiv OUG nr. 32/2012 sau 

Legea nr. 75/2015 pentru SAI/AFIA, corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai 

puţin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua efectuării plăţii.” 

2 La articolul 12 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:  

”e) contribuţia anuală calculată conform lit. c) şi d) nu va fi mai mică de 1% din capitalul minim 

iniţial prevăzut pentru S.S.I.F. conform art. 12 alin. (2) din Legea nr. 236/2022, cu aplicarea 

prevederilor art. 57 alin. (4) lit. c) al Regulamentului (UE) 2019/2033.” 

Art. II. Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în 

vigoare la data publicării.  
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