
ORDIN nr. 13/25.03.2005 
de modificare a Ordinului nr. 64/23.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 
12/2004 privind serviciile de investiţii financiare, a Ordinului nr. 65/23.12.2004 

pentru  aprobarea Regulamentului nr. 13/2004 privind emitenţii şi operaţiunile cu 
valori mobiliare, a Ordinului nr. 66/23.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului 

nr. 14/2004 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare şi 
a Ordinului nr. 67/23.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2004 privind 

autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a 
organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) şi alin. (15) şi ale art. 8 din Statutul 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat 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 prevederile art. 290 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, 
 
În baza hotărârii adoptată în şedinţa Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din data de 
22.03.2005, 
 
Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare emite următorul: 
 

ORDIN 
 
Art. 1 Se modifică art. 2 din Ordinul nr. 64/23.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 
12/2004 privind serviciile de investiţii financiare, din Ordinul nr. 65/23.12.2004 pentru  
aprobarea Regulamentului nr. 13/2004 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
din Ordinul nr. 66/23.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 14/2004 privind pieţele 
reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare şi respectiv din Ordinul nr. 
67/23.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2004 privind autorizarea şi 
funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv 
şi a depozitarilor care va avea următorul conţinut:  

 
„Art. 2 Regulamentul menţionat la art. 1 va intra în vigoare la data de 
1.07.2005 şi va fi publicat într-un supliment al Buletinului C.N.V.M. şi pe web-
site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) pânã la data de 29.04.2005.” 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 2 Direcţia Generală Autorizare – Reglementare, Secretariatul General şi Directorul 
General Executiv vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentului ordin. 
 
 
 

 
Preşedinte, 

 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE  

 


