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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 127/2000
pentru acceptarea unor amendamente la Convenþia internaþionalã din 1974
pentru ocrotirea vieþii omeneºti pe mare, încheiatã la Londra la 1 noiembrie 1974
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 127
din 31 august 2000 pentru acceptarea unor amendamente
la Convenþia internaþionalã din 1974 pentru ocrotirea vieþii
omeneºti pe mare, încheiatã la Londra la 1 noiembrie

1974, emisã în temeiul art. 1 lit. A pct. 5 din Legea
nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 433 ºi nr. 433 bis din 2 septembrie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 31 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 22 februarie 2001.
Nr. 18.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 127/2000
pentru acceptarea unor amendamente la Convenþia internaþionalã din 1974
pentru ocrotirea vieþii omeneºti pe mare, încheiatã la Londra la 1 noiembrie 1974
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor
amendamente la Convenþia internaþionalã din 1974 pentru

ocrotirea vieþii omeneºti pe mare, încheiatã la Londra la
1 noiembrie 1974, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 21 februarie 2001.
Nr. 52.
«

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 99/26.II.2001

3

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor
la anexa la Convenþia internaþionalã privind standardele de pregãtire a navigatorilor,
brevetare/atestare ºi efectuare a serviciului de cart, adoptatã la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978),
ºi a Codului privind pregãtirea, brevetarea/atestarea ºi efectuarea serviciului de cart
(Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinþei pãrþilor la aceastã convenþie
la Londra la 7 iulie 1995, precum ºi a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluþii
ale Comitetului Securitãþii Maritime al Organizaþiei Maritime Internaþionale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 122
din 31 august 2000 pentru acceptarea amendamentelor la
anexa la Convenþia internaþionalã privind standardele de
pregãtire a navigatorilor, brevetare/atestare ºi efectuare a
serviciului de cart, adoptatã la Londra la 7 iulie 1978
(STCW 1978), ºi a Codului privind pregãtirea,
brevetarea/atestarea ºi efectuarea serviciului de cart (Codul
STCW), adoptate prin Actul final al Conferinþei pãrþilor la

aceastã convenþie la Londra la 7 iulie 1995, precum ºi a
amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluþii ale
Comitetului Securitãþii Maritime al Organizaþiei Maritime
Internaþionale, emisã în temeiul art. 1 lit. A pct. 4 din
Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 430 ºi nr. 430 bis din 2 septembrie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 31 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 22 februarie 2001.
Nr. 20.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 122/2000
pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Convenþia internaþionalã
privind standardele de pregãtire a navigatorilor, brevetare/atestare ºi efectuare a serviciului
de cart, adoptatã la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), ºi a Codului privind pregãtirea,
brevetarea/atestarea ºi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final
al Conferinþei pãrþilor la aceastã convenþie la Londra la 7 iulie 1995,
precum ºi a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluþii
ale Comitetului Securitãþii Maritime al Organizaþiei Maritime Internaþionale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea
amendamentelor la anexa la Convenþia internaþionalã pri-

vind standardele de pregãtire a navigatorilor,
brevetare/atestare ºi efectuare a serviciului de cart, adoptatã la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), ºi a Codului
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privind pregãtirea, brevetarea/atestarea ºi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final
al Conferinþei pãrþilor la aceastã convenþie la Londra la
7 iulie 1995, precum ºi a amendamentelor ulterioare,

adoptate prin rezoluþii ale Comitetului Securitãþii Maritime
al Organizaþiei Maritime Internaþionale, ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 21 februarie 2001.
Nr. 54.

ACTE ALE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 6/2000 privind modul de încasare
ºi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanþeazã Comisia Naþionalã
a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 229/2000
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare
ºi bursele de valori
În temeiul art. 13 ºi 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori,
astfel cum a fost modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 229/2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000,
în baza Hotãrârii Parlamentului României nr. 21/2000 privind numirea membrilor Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare ºi a Hotãrârii Parlamentului României nr. 31/2000 privind numirea unui membru în Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ La data prezentului ordin se pune în aplicare
Regulamentul nr. 6/2000 privind modul de încasare ºi de
gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanþeazã
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi
bursele de valori ºi se dispune publicarea acestuia în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2. Ñ Secretarul general al Comisiei Naþionale a
Valorilor Mobiliare va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Regulamentul nr. 6/2000 privind modul de
încasare ºi de gestionare a veniturilor extrabugetare din
care se finanþeazã Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare
potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 229/2000
intrã în vigoare la data de 1 decembrie 2000.
Art. 4. Ñ Începând cu aceeaºi datã se abrogã
Regulamentul nr. 10/1999 privind modul de încasare ºi de
gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanþeazã
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 6/1999, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 139/1999, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 534 din 2 noiembrie 1999.

VICEPREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. GABRIELA ANGHELACHE
Bucureºti, 27 noiembrie 2000.
Nr. 11.
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R E G U L A M E N T U L Nr. 6/2000
privind modul de încasare ºi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanþeazã Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori

TITLUL I
Modul de încasare a veniturilor extrabugetare
din care se finanþeazã Comisia Naþionalã
a Valorilor Mobiliare
Art. 1. Ñ (1) Sumele provenite din cota de 0,1%, calculatã la valoarea tranzacþiilor efectuate pe piaþa secundarã, potrivit art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/1994
privind valorile mobiliare ºi bursele de valori, astfel cum a
fost modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 229/2000, se constituie ca venituri ale Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare, se suportã de cãtre
cumpãrãtor ºi se calculeazã zilnic de:
a) Bursa de Valori Bucureºti, pentru tranzacþiile efectuate pe piaþa bursierã;
b) RASDAQ Ñ S.R.L., pentru tranzacþiile efectuate pe
piaþa RASDAQ.
(2) Rapoartele lunare de tranzacþionare vor fi transmise
la Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare de cãtre Bursa
de Valori Bucureºti ºi de RASDAQ Ñ S.R.L., sub formã
scrisã ºi pe cale electronicã, pânã pe data de 5 a lunii
curente pentru luna trecutã, conþinând urmãtoarele
informaþii:
a) pentru forma scrisã:
¥ denumirea societãþii de valori mobiliare;
¥ valoarea tranzacþiilor cãtre cumpãrãtor;
¥ suma de platã datoratã;
b) pentru forma electronicã:
¥ denumirea societãþii de valori mobiliare;
¥ codul fiscal;
¥ valoarea tranzacþiilor cãtre cumpãrãtor;
¥ suma de platã datoratã.
(3) Bursa de Valori Bucureºti reþine cota de 0,1%,
suportatã de cumpãrãtor, aplicatã la valoarea tranzacþiilor
efectuate pe aceastã piaþã, datoratã potrivit art. 71 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi
bursele de valori, astfel cum a fost modificatã prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 229/2000, ºi o
vireazã Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare în contul de
disponibil deschis la Direcþia de trezorerie a municipiului
Bucureºti, dupã cum urmeazã:
¥ vãrsãmântul se face lunar, în avans, în conformitate
cu volumul tranzacþiilor din luna precedentã;
¥ plata se face în prima decadã a lunii;
¥ regularizarea are loc lunar, prin adãugarea/scãderea
diferenþei din vãrsãmântul aferent lunii urmãtoare.
(4) Societãþile de valori mobiliare care tranzacþioneazã
pe piaþa RASDAQ vor vira lunar, pe baza raportului de
tranzacþionare emis la data de 5 a lunii de RASDAQ Ñ
S.R.L., cota de 0,1% potrivit art. 7 1 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de
valori, astfel cum a fost modificatã prin Ordonanþa de

urgenþã a Guvernului nr. 229/2000, suportatã de
cumpãrãtor, aplicatã la valoarea tranzacþiilor efectuate pe
aceastã piaþã. Cota datoratã va fi viratã de societãþile de
valori mobiliare în prima decadã a lunii curente pentru luna
trecutã, în contul de disponibil al Comisiei Naþionale a
Valorilor Mobiliare deschis la Direcþia de trezorerie a municipiului Bucureºti.
(5) Pentru neplata în termen a veniturilor conform
alin. (1)Ñ(4) Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare poate
hotãrî, dupã caz, suspendarea societãþilor de valori mobiliare de pe piaþã.
(6) Pentru luna noiembrie a anului 2000 plata acestor
sume se face astfel:
a) pentru perioada 1Ñ25 noiembrie 2000 suma datoratã
se calculeazã prin aplicarea cotei de 0,08% la valoarea
tranzacþiilor efectuate pe piaþa secundarã în aceastã perioadã;
b) pentru perioada 26Ñ30 noiembrie 2000 suma datoratã se calculeazã prin aplicarea cotei de 0,1% la valoarea
tranzacþiilor efectuate pe piaþa secundarã în aceastã perioadã.
Art. 2. Ñ (1) Sumele provenite din cota de 0,2%, calculatã raportat la valoarea activului net al organismelor de
plasament colectiv în valori mobiliare, se calculeazã ºi se
vireazã de cãtre societatea de administrare sau de cãtre
societatea de investiþii financiare (dacã acestea se autoadministreazã). Calculul cotei datorate se face de cãtre
Departamentul autorizare ºi reglementare din cadrul
Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare, pe baza
raportãrilor organismelor de plasament colectiv în valori
mobiliare.
(2) Valoarea activului net se înmulþeºte lunar cu
0,2/(12 x 100).
(3) Societatea de administrare sau societãþile de
investiþii financiare care se autoadministreazã vor efectua
vãrsãmintele din contul fondului, respectiv al societãþilor de
investiþii financiare autoadministrate, în contul de disponibil
al Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare, deschis la
Direcþia de trezorerie a municipiului Bucureºti, informând în
mod obligatoriu Uniunea Naþionalã a Organismelor de
Plasament Colectiv despre efectuarea plãþii.
(4) Virarea sumelor se face lunar, între 1 ºi 10 ale lunii,
prin aplicarea fracþiei prevãzute la art. 2 alin. (2) asupra
activului net calculat în ultima zi lucrãtoare a lunii precedente.
(5) Societãþile de investiþii financiare care nu reuºesc sã
determine valoarea activului net în primele 10 zile ale lunii
plãtesc în intervalul prevãzut la alin. (4) la valoarea activului net din luna precedentã, urmând ca pânã pe data de
25 a lunii sã plãteascã eventuala diferenþã. În cazul în care
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cota datoratã este mai micã decât cea viratã, diferenþa se
reþine din cota plãtitã luna urmãtoare.
(6) Nevirarea în termen de maximum 30 de zile a
sumelor datorate prevãzute la alin. (1) poate atrage, dupã
caz, prin hotãrâre a Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare, plata unei dobânzi penalizatoare de 0,01% pe zi
de cãtre societãþile de administrare sau de societãþile de
investiþii care se autoadministreazã.
(7) Sunt exceptate de vãrsãmintele definite la alin. (1)
fondurile aflate în perioada de 60 de zile prevãzute la
art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 24/1993, aprobatã prin
Legea nr. 83/1994.
(8) Cota de 0,2% se va aplica începând cu data de
1 decembrie 2000.
Art. 3. Ñ (1) Sumele provenite din cota de 0,5%, calculatã la valoarea efectivã a emisiunilor de valori mobiliare
prin oferte publice, autorizate de Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare, se constituie ca venit al acesteia ºi se
varsã de cãtre societãþile emitente la închiderea ofertelor
publice în contul de disponibil al Comisiei Naþionale a
Valorilor Mobiliare, deschis la Direcþia de trezorerie a municipiului Bucureºti. Calculul cotei datorate se face de cãtre
Departamentul emitenþi din cadrul Comisiei Naþionale a
Valorilor Mobiliare.
(2) În cazul nevirãrii în termen de 5 zile de la închiderea subscripþiei a sumelor datorate conform alin. (1)
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare poate hotãrî anularea ofertei publice.
Art. 4. Ñ (1) Sumele provenite din cota de 1%, calculatã raportat la valoarea efectivã a valorilor mobiliare care
se distribuie în cazul plasamentului privat, primar ºi secundar, avizat de Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare, se
constituie ca venit al acesteia ºi se varsã de cãtre ofertant, la închiderea plasamentului privat, în contul de disponibil al Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare, deschis la
Direcþia de trezorerie a municipiului Bucureºti. Calculul
cotei datorate se face de cãtre Departamentul emitenþi din
cadrul Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare.
(2) În cazul nevirãrii în termen de 5 zile de la încheierea plasamentului privat a sumelor datorate conform
alin. (1) Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare poate
hotãrî anularea plasamentului privat.
(3) Pentru plasamentele private autorizate înainte de
intrarea în vigoare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 229/2000, dar încheiate dupã data de 25 noiembrie
2000, cota datoratã este de 1,5%.
Art. 5. Ñ (1) Sumele provenite din cota de 1%, calculatã raportat la valoarea ofertelor publice de cumpãrare/preluare autorizate de Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare,
se constituie ca venit al acesteia ºi se varsã de cãtre ofertant la închiderea ofertei publice, în contul de disponibil al
Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare, deschis la Direcþia
de trezorerie a municipiului Bucureºti. Calculul cotei datorate se face de cãtre Departamentul emitenþi din cadrul
Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare.

(2) În cazul nevirãrii în termen de 5 zile de la închiderea ofertelor a sumelor datorate conform alin. (1) Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare poate hotãrî anularea ofertei
publice de cumpãrare/preluare.
(3) Pentru ofertele publice autorizate înainte de intrarea
în vigoare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 229/2000, dar încheiate dupã data de 25 noiembrie
2000, cota datoratã este de 2%.
Art. 6. Ñ (1) Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare îºi
formeazã veniturile ºi din dobânzile plãtite de Direcþia de
trezorerie a municipiului Bucureºti pentru disponibilul aflat
în cont.
(2) Cuantumul dobânzii, modalitatea de calcul ºi de
platã vor fi stabilite prin convenþie încheiatã între Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare ºi Ministerul Finanþelor, în
conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului
nr. 66/1994, aprobatã prin Legea nr. 128/1994, republicatã,
cu modificãrile ulterioare.
(3) Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare realizeazã
venituri din fructificarea disponibilitãþilor financiare, prin plasamente efectuate în titluri de stat. Achiziþia titlurilor de stat
se face de cãtre o bancã comercialã, singurele instituþii
abilitate sã facã astfel de operaþiuni. În acest scop Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare va deschide un cont la
banca comercialã respectivã, în care va vira de la trezorerie fondurile destinate achiziþiei de titluri de stat. Acest cont
nu va mai fi utilizat pentru nici o altã operaþiune de platã
sau încasare. Dobânzile obþinute vor fi derulate prin trezoreria statului.

TITLUL II
Modul de gestionare a veniturilor extrabugetare
din care se finanþeazã Comisia Naþionalã
a Valorilor Mobiliare
Art. 7. Ñ (1) Veniturile extrabugetare ale Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare se colecteazã în contul de
disponibilitãþi deschis la Direcþia de trezorerie a municipiului
Bucureºti ºi se utilizeazã în conformitate cu bugetul de
venituri ºi cheltuieli al Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare, aprobat de Parlamentul României în conformitate
cu art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/1994 privind
valorile mobiliare ºi bursele de valori, astfel cum a fost
modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 229/2000.
(2) Veniturile extrabugetare utilizate de Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare, rãmase neutilizate la închiderea exerciþiului financiar, rãmân la dispoziþia Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare, urmând sã fie folosite anul
urmãtor, astfel cum este prevãzut în art. 73 alin. (3) din
Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice.
(3) Contul de execuþie bugetarã al Comisiei Naþionale
a Valorilor Mobiliare se aprobã de Parlamentul României în
conformitate cu art. 7 1 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori,
astfel cum a fost modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 229/2000.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 99/26.II.2001
Art. 8. Ñ (1) Utilizarea veniturilor se face în conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituþiile publice
finanþate integral din venituri extrabugetare, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 27/1999, în conformitate cu precizãrile art. 71 alin. (3) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori, astfel cum a fost
modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 229/2000.
(2) Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare va adopta
regulamente proprii pentru utilizarea veniturilor, în ceea ce
priveºte urmãtoarele destinaþii: salarizarea membrilor
Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare, cheltuielile de
protocol, parcul auto ºi consumul de carburanþi.

(3) Comisia Naþionalã
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a Valorilor Mobiliare, pentru

motive temeinice, poate achita parþial din veniturile sale,
din proprie iniþiativã sau la cererea investitorilor, expertize
financiar-contabile sau de audit la organisme a cãror activitate

o reglementeazã ºi o supravegheazã, în scopul

apãrãrii interesului public sau protejãrii investitorilor.
Necesitatea ºi oportunitatea achitãrii unei astfel de expertize sunt analizate de Comisia Naþionalã

a Valorilor

Mobiliare, care adoptã o hotãrâre cu privire la decizia
luatã.
Art. 9. Ñ Departamentul economic va aduce la îndeplinire prevederile prezentului regulament.
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