
Regulamentul nr.4/2008 
pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

nr.3/2006  
privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a 

investitorilor 
 
Art. I. Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.3/2006 privind 
autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, 
aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
nr.12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.124 din 9 
februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
1. La articolul 20, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„g) alte venituri, inclusiv contribuţia membrilor pentru cheltuielile de administrare 
şi funcţionare a Fondului şi majorările de întârziere.” 
2. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 22. - (1) Cuantumul contribuţiilor anuale plătite de către membrii Fondului 

se calculează potrivit procedurilor Fondului. 
(2) Baza de calcul se determină având în vedere cel puţin următoarele 

elemente: 
a) fondurile băneşti şi valoarea instrumentelor financiare încredinţate de 
investitori membrilor Fondului pentru prestarea de servicii de investiţii 
financiare în numele clienţilor; 

b) valoarea instrumentelor financiare calculată cu luarea în considerare a 
numărului acestora şi la valoarea de piaţă la termenele de raportare stabilite 
de Fond în procedurile la care se face referire în art.16; 

c) nivelul plafonului de compensare prevăzut la art.30. 
(3) Suma contribuţiilor anuale plătite de către toţi membrii Fondului, aferente 

unui an calendaristic, împreună cu resursele financiare menţionate la art.20 lit. 
a), d) şi e) aflate la dispoziţia Fondului la data prevăzută în cadrul procedurilor 
Fondului, trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea investiţiei medii de 
compensat. În înţelesul prezentului alineat, investiţia medie de compensat este 
raportul dintre suma investiţiilor compensate raportate de către membrii Fondului 
şi numărul membrilor acestuia. 
(4) C.N.V.M. va solicita Consiliului de administraţie al Fondului modificarea 

corespunzătoare a cotei procentuale aplicabile bazei de calcul, în condiţiile în 
care nivelul acesteia a fost stabilit cu încălcarea prevederilor alin.(3).” 
 

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţie 
contrară se abrogă. 
 


