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DECIZIA nr. 44/20.02.2014 

 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, 

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității 

de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările 

și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 4
1
  alin. (1), art. 126

1
 şi ale art. 278 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 și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de 

Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,  

în urma deliberărilor din ședința din data de  20.02.2014, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie: 

 

 

Art. 1. - În aplicarea prevederilor art. 126
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, determinarea nivelului fondurilor proprii în cazul societăţilor de 

servicii de investiţii financiare se face cu respectarea următoarelor reguli: 

 

a) amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital nu se aplică;  

b) nivelul amortizorului de capital pentru riscul sistemic este 0%.  

 

Art. 2. – Dispozițiile art. 1 din prezenta decizie se aplică la data intrării în vigoare a Regulamentului ASF 

privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind 

instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare și a 

Regulamentului (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind 

cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului 

(UE) nr.648/2012. 

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară şi pe site-ul 

acesteia www.asfromania.ro. 

Art. 4. - Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii. 

Art. 5. - Direcția Reglementare din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură 

comunicarea prezentei decizii. 

 

 

PREŞEDINTE, 

DAN RADU RUȘANU 

 

Bucureşti,  

Nr.44 
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