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REGULAMENT  

privind modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 

3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 

iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și 

registrele centrale de tranzacții 

 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), 

art.6 alin. (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări 

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

 În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor 

Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 680 din 05 noiembrie 2013; 

 Având în vedere dispoziţiile art. 17 alin.(3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 privind 

instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, 

 Potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 20.02.2014,  

  

 Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament: 

  

Art. I. - Regulamentul A.S.F. nr.3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților 

centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, 

contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, aprobat prin Hotărârea Consiliul A.S.F,         

nr. 28/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 30 august 2013,  se 

modifică și se completează  după cum urmează: 

 
 1. La articolul 4, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „(6) În aplicarea prevederilor art.17 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, contrapartea 

centrală va depune la A.S.F. informații suplimentare în termen de maximum 6 luni de la data solicitării 

A.S.F.” 

 

 2.  La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6
1
), cu 

următorul cuprins: 

 „(6
1
) În situația în care contrapartea centrală nu depune la A.S.F. informații suplimentare în 

termenul prevăzut la alin. (6), A.S.F. emite o decizie de respingere a cererii de autorizare, în maximum 

30 de zile de la expirarea acestui termen”. 

 

 3.  La articolul 58, litera b) a alineatului (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „b) de la data respingerii de către A.S.F. a cererii de autorizare.” 
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Art. II- Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dan Radu RUŞANU 
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