
 
      

Regulamentul nr. 14/2017 privind abrogarea Regulamentului 
Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 emis în 

conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul 
(UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de 

tranzacţii   
 

În vigoare de la 14 decembrie 2017 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 994 din 14 decembrie 

2017. Formă aplicabilă la 22 aprilie 2021. 
 

 

    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. 
b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 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,   
    având în vedere prevederile Legii nr. 210/2017 privind stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii,   
    având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,   
    potrivit deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară din data de 6 decembrie 2017, 
   
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.    
 
   Art. 1. -   Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 emis 
în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele 
financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de 
tranzacţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 21 ianuarie 
2014, se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului regulament.   
   Art. 2. -   Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia. 
   
    

 p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
Ovidiu Răzvan Wlassopol 

 

 
    Bucureşti, 7 decembrie 2017.   
    Nr. 14.   
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