Regulamentul nr. 10/2021 pentru modificarea şi
completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere
Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control
desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere
Financiară
.
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3, 5, 6, precum şi
ale art. 212 alin. (8) 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, în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de
Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 30.06.2021,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021
privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 106 din 1 februarie 2021, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul 2 alineatul (2), după punctul 29 se introduce un nou punct,
punctul 30, cu următorul cuprins:
" 30. structuri organizatorice de specialitate cu atribuţii de supraveghere structuri de specialitate din cadrul A.S.F. care desfăşoară activitatea de
control permanent."
2. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
" Art. 22. (1) Coordonatorul echipei de control transmite entităţii
controlate procesul-verbal de control, întocmit şi semnat în conformitate cu
art. 21 alin. (2), în format electronic sau prin orice alt mijloc de comunicare
care poate fi probat ulterior, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la
finalizarea acţiunii de control, şi solicită reprezentanţilor entităţii controlate
transmiterea, dacă este cazul, a eventualelor obiecţii asupra reţinerilor din
acesta."
3. La articolul 23, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
" Art. 23. - (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii
obiecţiilor transmise conform prevederilor art. 22 alin. (3) are loc o şedinţă de
conciliere între echipa de control şi conducerea entităţii controlate la data, ora
şi locaţia stabilite de comun acord, dacă este cazul, în vederea analizării şi
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clarificării aspectelor susţinute de entitatea controlată în cadrul obiecţiilor
transmise.
..........
(4) Nota de conciliere, ce cuprinde rezultatele şedinţei de conciliere, inclusiv
explicaţiile/motivaţiile neînsuşirii de către echipa de control a obiecţiilor
transmise conform prevederilor art. 22 alin. (3), se întocmeşte şi se semnează
de către participanţii la şedinţa de conciliere în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data şedinţei de conciliere."
4. La articolul 23, alineatul (5) se abrogă.
5. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
" Art. 25. - (1) Conducerea structurii organizatorice de specialitate din care
face parte echipa de control prezintă pentru înscrierea pe ordinea de zi a
şedinţei Consiliului A.S.F. nota privind concluziile şi propunerile cu privire la
aspectele constatate în urma acţiunii de control, însoţită de procesul-verbal de
control, obiecţiile entităţii controlate, dacă au fost transmise, şi nota de
conciliere, după caz."
6. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
" (2) Conducerea structurii organizatorice de specialitate prezintă pentru
înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului A.S.F. nota menţionată la
alin. (1), însoţită de raportul de control permanent şi obiecţiile entităţii
controlate/persoanelor vizate, dacă au fost transmise."
Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
Nicu Marcu

Bucureşti, 1 iulie 2021.
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