
REGULAMENT   Nr. 7/8 din 20 decembrie 2013 
pentru abrogarea unor acte normative 

 
 

EMITENT:      BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
              Nr. 7 din 20 decembrie 2013 
              AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
              Nr. 8 din 18 decembrie 2013 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 837 din 24 decembrie 2013 
 
    Având în vedere dispoziţiile art. 4, 101, 173^4 şi ale art. 385 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 1 alin. (1) 
şi (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi alin. (5), art. 3 alin (1) lit. b), art. 6 alin. (2), respectiv art. 13 alin. (1), art. 25 
alin. (1) şi (2), art. 27 şi 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară emit următorul regulament: 
 
    ART. 1 
    Începând cu data de 1 ianuarie 2014 se abrogă următoarele acte normative: 
    a) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006 
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi 
firmele de investiţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 şi 1.033 bis din 27 
decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
    b) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006 
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de 
investiţii potrivit abordării standard, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 şi 1.033 
bis din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
    c) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006 
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de 
investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1.033 şi 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
    d) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/89/2010 
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 1 noiembrie 2010; 
    e) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/111/2006 
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi a firmelor de 
investiţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, 
cu modificările ulterioare; 
    f) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, 
republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 mai 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



    g) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006 
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit 
şi firmele de investiţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 
decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
    h) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/114/2006 
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor 
financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu 
împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    i) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010 
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor 
din securitizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 1 noiembrie 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    j) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006 
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    k) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/117/2006 
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum 
şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    l) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006 
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale 
firmelor de investiţii pentru riscul operaţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 
şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
    m) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/119/2006 
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 2 
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                   Preşedintele Consiliului de administraţie 
                         al Băncii Naţionale a României, 
                           Mugur Constantin Isărescu 
 
              Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
                              Dan Radu Ruşanu 
 
                               


