
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 

ORDONANŢA  NR.  232 / 09.06.2005 
 

 
 În baza prevederilor art. 2, art. 7 alin. (1) şi alin. (4) şi art. 9 alin. (2) din Statutul CNVM 
adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată prin 
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital; 
 
 Conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 17/29.05.2002, nr. 
31/04.11.2002 şi nr. 19/18.10.2004; 
 
 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale şi 
implicaţiile acesteia asupra valorii unitare a activului net al fondurilor deschise de investiţii; 
 

În vederea protecţiei deţinătorilor de titluri de participare emise de fondurile deschise de 
investiţii; 

 
În baza hotărârii luată în şedinţa Comisiei din data de 06.06.2005; 
 

 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emite următoarea 
 
 

ORDONANŢA 
 
 

Art. 1 Valoarea unitară a activului net al fondurilor deschise de investiţii se exprimă în lei 
noi cu patru zecimale, prin împărţirea la 10.000 a sumelor exprimate în lei vechi, urmată de 
rotunjirea zecimalelor sumelor obţinute, prin adaos sau lipsă, astfel: 

- valoarea rezultată în urma împărţirii, care depăşeşte 0,000050 lei noi inclusiv, se 
rotunjeşte la 0,0001 lei noi; 

- valoarea rezultată în urma împărţirii, care este mai mică de 0,000050 lei noi, se 
rotunjeşte la 0 lei noi. 

 
Art.2 Începând cu data de 01.07.2005, pentru efectuarea operaţiunilor de 

cumpărare/răscumpărare de titluri de participare în lei noi, suma rezultată în urma înmulţirii 
valorii unitare a activului net, exprimată conform art. 1 al prezentei Ordonanţe, cu numărul de 
titluri de participare cumpărate/răscumpărate, va fi rotunjită la două zecimale. 

 
Art. 3 Diferenţele provenind din exprimarea în lei noi, prin rotunjirea la două zecimale, a 

sumelor rezultate din cumpărările/răscumpărările de unităţi de fond, se preiau în contul 473 
"Decontãri din operaţii în curs de clarificare", urmând ca la închiderea exerciţiului financiar  
soldul acestui cont să fie trecut la venituri sau la cheltuieli, respectiv în contul 758 „ Alte 
venituri din exploatare” sau 658 „ Alte cheltuieli de exploatare”. 

 



Art. 4  Prezenta Ordonanţă va fi comunicată individual societăţilor de administrare a 
investiţiilor şi depozitarilor şi va fi publicată pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro) şi în Buletinul 
CNVM.   

 
Art. 5 Prezenta Ordonanţă intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul C.N.V.M. 
 

 Art. 6 Direcţia Generală Autorizare Reglementare, Direcţia Generală de Supraveghere, 
Secretariatul General şi Directorul General Executiv vor urmări aducerea la îndeplinire a 
prezentei Ordonanţe. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


