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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

 

Regulament nr. ..... 

 privind unele măsuri aplicabile deținerilor și transferurilor de instrumente financiare 

 

(Proiect) 

 

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 

lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

În temeiul prevederilor art. 152 şi 153 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

În urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data 

de …………...........,  

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament: 

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament cuprinde măsuri de îmbunătățire și eficientizare a 

mecanismelor pentru protecţia împotriva furtului și utilizării abuzive sau neautorizate a 

instrumentelor financiare evidențiate în sistemele de conturi menținute de depozitarii centrali 

autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.  

(2) Prezentul regulament se aplică depozitarilor centrali autorizați de A.S.F.și participanților 

la sistemele de compensare-decontare administrate de aceștia. 

 

Art. 2. - (1) Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au 

semnificaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 

modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004 şi la art. 2 alin. 

(2) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de 

compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 şi 983 bis din 4 noiembrie 

2005, cu modificările şi completările ulterioare,  denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 

13/2005. 

(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele 

semnificații: 

a) Secțiunea 1 - totalitatea conturilor deschise de depozitarii centrali în care sunt evidențiate 

deținerile de instrumente financiare care nu sunt înregistrate în conturi deschise la unul sau mai mulți 

participanți ai depozitarului central, altele decât cele evidențiate în Secțiunea 2; 

b) Secțiunea 2 - totalitatea conturilor deschise de către participanții la sistemul de 

compensare-decontare, în care sunt evidențiate instrumentele financiare ale deținătorilor cu care 

participanții au încheiat contracte de intermediere și/sau custodie; 
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c) Secțiunea 3 - totalitatea conturilor deschise în sistemul de compensare - decontare în care 

sunt evidențiate deținerile proprii ale Participanților la sistemul de compensare-decontare; 

d) sumarul de poziţii de cont - documentul emis de depozitarii centrali care atestă totalitatea 

instrumentelor financiare deținute de un titular de cont. 

 

Art. 3. - (1) În baza informațiilor furnizate de către Direcția de Evidență a Populației și 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în termen de 10 zile de la 

primirea acestora, depozitarii centrali au obligația de a actualiza datele de identificare ale 

proprietarilor de instrumente financiare - persoane fizice - evidențiate în conturile deschise în 

Secțiunea 1, cel puțin în privința următoarelor: 

a) codul numeric personal (CNP); 

b) adresa de domiciliu / reședință; 

c) tipul, seria și numărul documentului de identitate; 

d) starea civilă (în viață sau decedat). 

(2) Depozitarii centrali au obligația de a notifica A.S.F. și de a publica pe pagina proprie de 

internet, de îndată, finalizarea operațiunilor de actualizare prevăzute la alin. (1). 

 

Art. 4. - (1) În ziua lucrătoare imediat următoare datei finalizării operațiunilor prevăzute la 

art. 3, depozitarii centrali vor restricționa accesul la conturile ai căror titulari nu mai sunt în viață cu 

mențiunea ,,restricție decedat”, precum și la cele ale căror date de identificare au rămas incomplete 

ca urmare a operațiunilor de actualizare. 

(2) Restricțiile vor fi ridicate exclusiv la solicitarea moștenitorilor sau a titularilor de cont ale 

căror date de identificare sunt completate în baza documentelor justificative solicitate de către 

depozitarul central. 

(3) Pentru operațiunile de restricționare a conturilor prevăzute la alin. (1) depozitarii centrali 

nu percep tarife.  

(4) Depozitarii centrali nu vor percepe tarife pentru ridicarea restricțiilor prevăzute la alin. (2) 

în cazul acțiunilor dobândite prin Programul de Privatizare în Masă, a celor rezultate în urma 

despăgubirilor acordate prin acțiuni la Fondul Proprietatea S.A, precum și a celor obținute ca urmare 

a evenimentelor corporative ulterioare acestora. 

(5) Pentru alte instrumente financiare decât cele prevăzute la alin. (4), depozitarii centrali pot 

percepe tarife pentru ridicarea restricțiilor prevăzute la alin. (2), fără a depăşi 0,1% din valoarea 

cumulată a deținerilor, calculată pe baza prețurilor de referință publicate la data cererii de ridicare a 

restricției, dar nu mai mult de 200 de lei.  

 

Art. 5. - (1) În termen de maximum 10 zile de la data finalizării operațiunilor de actualizare 

prevăzute la art. 3, în scopul minimizării riscurilor de transfer neautorizat de instrumente financiare 

din Secțiunea 1, depozitarii centrali au obligația să aloce suplimentar fiecărui cod unic de 

identificare (CNP, CUI) aferent deținătorilor din conturile deschise din Secțiunea 1 un cod de 

securitate confidențial, compus dintr-o secvență numerică / alfa-numerică codificată, reconfigurabil 

trimestrial și/sau după fiecare utilizare.  

(2) Depozitarii centrali au obligația de a notifica A.S.F. și de a publica pe pagina proprie de 

internet, de îndată, finalizarea operațiunilor de alocare a codurilor de confidențialitate prevăzute la 

alin. (1). 
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(3) În ziua lucrătoare imediat următoare datei finalizării operațiunilor de alocare prevăzute la 

alin. (1), depozitarii centrali vor restricționa dreptul participanților de a elibera extrase de cont către 

titularii de instrumente financiare evidențiate în conturile din Secțiunea 1. 

(4) Începând cu ziua lucrătoare imediat următoare datei finalizării operațiunilor de alocare 

prevăzute la alin. (1), toate deținerile evidenţiate în conturile din Secțiunea 1 pot fi transferate în 

conturile deschise în Secțiunea 2 de către participanți, ulterior eliberării sumarelor de poziţii de cont, 

conform art. 6, exclusiv în baza codului unic de identificare (CNP/CUI) ajustat cu codul de 

securitate confidenţial emis de către depozitarii centrali şi cu condiţia existenţei unui contract de 

intermediere între participant şi titularul de cont. 

(5) Pentru fiecare transfer efectuat între conturile din Secțiunea 1 și conturile din Secțiunea 2, 

participanții au obligaţia de a comunica depozitarilor centrali numărul contractului de intermediere 

încheiat cu clientul ale cărui dețineri au fost transferate. 

 

Art. 6. - (1) În vederea garantării și protejării datelor cu caracter confidențial ale titularilor de 

cont evidențiați în cadrul conturilor din Secțiunea 1, depozitarii centrali au obligația să 

transmită/comunice atât codurile de securitate confidențiale, cât și sumarele pozițiilor din conturi 

exclusiv conform prevederilor alin. (3), numai dacă titularii de drept ai instrumentelor financiare au 

solicitat în mod expres transmiterea/comunicarea acestora. 

(2) Titularii de drept ai instrumentelor financiare evidențiate în cadrul conturilor din 

Secțiunea 1 pot solicita eliberarea și transmiterea sumarelor poziţiilor de cont şi ale codurilor de 

securitate confidenţiale atât direct depozitarului central, cât şi prin intermediul participanților la 

sistemul depozitarului central cu care au încheiat contracte de intermediere. 

(3) În vederea asigurării respectării obligației prevăzute la alin. (1), depozitarii centrali pot 

utiliza unul dintre următoarele mijloace de comunicare/transmitere a datelor cu caracter confidențial: 

a) scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresele de 

domiciliu actualizate conform prevederilor art. 3;  

b) personal la sediul depozitarului central;  

c) soluție informatică de tip Token.  

(4) Cuantumul tarifelor percepute de către depozitarii centrali pentru comunicarea codurilor 

confidențiale și a sumarelor pozițiilor din cont prin mijloacele prevăzute la alin. (3) nu va putea 

depăşi valoarea totală a cheltuielilor ocazionate de generarea, procesarea, administrarea şi 

comunicarea acestora către deținătorii de drept ai instrumentelor financiare. 

 

Art. 7. - Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentului regulament, se 

interzice transferul în conturile din Secțiunea 1 a deținerilor înregistrate în conturile din Secțiunea 2 

sau Secțiunea 3, în lipsa unui contract privind păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare 

încheiat cu depozitarul central, cu excepția următoarelor situații: 

a) deținerile clienților care nu au putut fi contactați în cazul procedurii de retragere a 

autorizației de funcționare a unui participant; 

b) deținerile care fac obiectul transferurilor directe prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. d), e), 

e
1
), f), g), g

1
), g

2
), g

3
), g

5
), i), i

1
) și i

2
) din Regulamentul CNVM nr. 13/2005; 

c) deținerile care presupun procesarea evenimentelor corporative de tipul distribuţiilor 

sau reorganizărilor, care implică emiterea, anularea sau transferul de instrumente financiare de către 

depozitarul central. 
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Art. 8. - (1) Începând cu data reautorizării depozitarilor centrali în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 

iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind 

depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a 

Regulamentului (UE) nr. 236/2012, toate deținerile evidențiate în cadrul conturilor din Secțiunea 1 ai 

căror titulari de drept nu au încheiat contracte de păstrare în siguranță ale acestora cu depozitarul 

central, vor face obiectul măsurii blocării de către respectivul depozitar central.  

(2) Deținerile prevăzute la alin. (1) vor putea fi deblocate numai în situaţia în care titularii de 

drept sau moștenitorii acestora se prezintă personal la sediul depozitarului central pentru a încheia 

contracte de păstrare în siguranță ale instrumentelor financiare sau, conform procedurii prevăzute la 

art. 5 alin. (4) și (5) și art. 6, pentru a le transfera în Secțiunea 2. 

(3) Prevederile art. 4 alin. (2) – (5) se aplică în mod corespunzător şi pentru operaţiunile de 

deblocare prevăzute la alin. (1) şi (2). 

 

Art. 9. - Operațiunile de blocare a instrumentelor financiare instituite prin decizii emise de 

către A.S.F. sau de către alte organe şi autorităţi abilitate, se efectuează de către depozitarii centrali, 

pentru deținerile din conturile din Secțiunea 1 și Secțiunea 3 și, după caz, de către participanți pentru 

deținerile din conturile din Secțiunea 2. 

 

Art. 10. - (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, 

depozitarii centrali își vor modifica sistemele informatice şi vor supune aprobării A.S.F. modificarea 

reglementărilor proprii, în vederea respectării următoarelor măsuri și obligații:   

a) revizuirea procesului de reconciliere zilnică a deținerilor evidențiate în sistemele de back-

office ale participanților cu cele evidențiate în conturile din Secțiunea 2, astfel încât acesta să 

reprezinte un proces automat de verificare a corespondenței deținerilor, prin care erorile identificate 

în procesul de reconciliere zilnică și corectate de către participant în evidențele back-office, iar 

ulterior retransmise depozitarilor centrali, să permită acestora din urmă verificarea corectitudinii 

datelor retransmise; 

b) monitorizarea strictă a tuturor erorilor generate și rezultate din activitatea de reconciliere 

zilnică efectuată de către depozitarii centrali în vederea efectuării unor analize de impact asupra 

încălcării regulilor de către participanții care induc riscuri în sistemul de compensare decontare din 

cauza evidențierii incorecte a deținerilor de instrumente financiare în sistemele de back-office ale 

participanţilor;  

c) revizuirea condițiilor și criteriilor de admitere/menținere a participanților în sistemele de 

compensare-decontare ale depozitarilor centrali și verificarea de către depozitarii centrali a 

respectării acestora, în sensul: 

(i) impunerii utilizării de către participanți a unei platforme IT compatibile cu 

sistemul electronic utilizat de depozitarul central; 

(ii) adoptării de către participanți a unei proceduri interne privind instituirea unui 

management prudent, în vederea diminuării și eliminării riscurilor asociate activității 

desfășurate de aceștia atât în cadrul sistemului ce compensare decontare, cât și în 

sistemele proprii de back-office;  

(iii) instituirii obligației de auditare a sistemelor de back-office și a oricărei modificări 

a acestora de către auditori IT avizați de către A.S.F., care să certifice gradul de 

compatibilitate cu interfața electronică pusă la dispoziție de către depozitarii centrali 

în conformitate cu prevederile alin. (2); 
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d) instituirea condiţiei de a efectua transferuri între conturile din Secțiunea 1 și conturile din 

Secțiunea 2, ulterior eliberării sumarelor poziţii de cont, exclusiv în baza codului unic de identificare 

(CNP/CUI) ajustat cu codul de securitate confidenţial emis de către depozitarii centrali şi numai dacă 

există contract de intermediere între participant şi titularul de cont, iar numărul contractului a fost 

comunicat depozitarului central, pentru fiecare transfer în parte;  

e) verificarea lunară, prin sondaj, a: 

(i) respectării de către participanți a obligației de a încheia contracte de intermediere 

cu titularii instrumentelor financiare transferate din conturile din Secțiunea 1 în conturile din 

Secțiunea 2;  

(ii) conformității documentelor care au stat la baza înregistrării transferurilor directe 

efectuate de către participanți, precum și a corectitudinii procesării transferurilor directe de 

proprietate;  

f) verificarea automată a respectării de către participanți a condiției ca toate transferurile să 

fie precedate de eliberarea sumarelor poziţiilor conturilor, precum și de validarea automată a fiecărei 

operațiuni de transfer din conturile din Secțiunea 1 în conturile din Secțiunea 2;   

g) completarea regimului sancționatoriu prin încadrarea în categoria faptelor ilicite a 

încălcării tuturor prevederilor reglementărilor proprii ale depozitarilor centrali, inclusiv prin 

interzicerea accesului la sistemele electronice ale depozitarului central pentru persoanele care au 

efectuat transferuri de instrumente financiare fără acordul clienților sau orice alte operațiuni care au 

indus riscuri în sistemele administrate de către respectivul depozitar central. 

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, depozitarii 

centrali vor pune la dispoziția participanților la sistemul de compensare decontare o interfață 

electronică care să faciliteze relaționarea tehnică a operațiunilor post-tranzacționare între sistemele 

de back-office și sistemul electronic utilizat de depozitarii centrali, inclusiv verificarea automată a 

transferurilor deținerilor între diferitele conturi deschise în sistemele depozitarilor centrali, astfel 

încât același număr de instrumente financiare transferate din cadrul conturilor din Secțiunea 1 să fie 

alocat corespunzător titularului subcontului evidențiat în sistemul de back-office și înregistrat în 

contul din Secțiunea 2.  

(3) Depozitarii centrali au obligaţia de a transmite lunar A.S.F., în termen de 10 zile de la 

sfârșitul lunii de raportare, următoarele: 

a) rezultatele analizelor de impact menționate la alin. (1) lit. b); 

b) notificarea lunară a A.S.F. cu privire la sancțiunile aplicate participanților și angajaților 

participanților de către depozitarii centrali, pentru nerespectarea regulilor instituite conform 

prezentului regulament. 

 

Art. 11. - Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, 

caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 şi 983 bis din 4 

noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează:  

1. După articolul 81
1
 se introduc două noi articole, articolele 81

2
 şi 81

3
, cu următorul cuprins: 

,,Art. 81
2
 - (1) În cazul utilizării conturilor de instrumente financiare prevăzute la art. 51 alin. 

(1) lit. b), prin derogare de la prevederile art. 79 alin. (1), transferurile directe de proprietate asupra 

instrumentelor financiare menţionate la art. 81 alin. (1) lit. a) – c), g
4
), h) şi j) se pot efectua şi de 

către participanţi, conform anexei nr. 3. 

act:97317%200
act:80484%200
act:132788%2041998355
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(2) Documentele necesare efectuării transferurilor directe asupra instrumentelor financiare 

menţionate la alin. (1) sunt cele prevăzute în reglementările proprii ale depozitarilor centrali pentru 

respectivele tipuri de transferuri. 

(3) În cazul în care transferurile directe de proprietate asupra instrumentelor financiare 

menţionate la art. 81 alin. (1) lit. a) – c), g
4
), h) şi j) se efectuează de participanţi, prevederile art. 81 

alin. (2) – (5) se aplică în mod corespunzător participanţilor. 

Art. 81
3
 - Transferurile directe de proprietate cu instrumente financiare emise de societăţile 

emitente pentru care depozitarul central nu este desemnat depozitar al emitentului, vor fi efectuate de 

către participanţi în conformitate cu regulile aplicabile depozitarului emitentului respectivelor 

instrumente financiare.” 

2.Articolul 220 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,Art. 220. - Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament”. 

3. După anexa nr. 2 se introduce anexa nr. 3, cu următorul cuprins: 
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,,ANEXA nr. 3 

Derularea operațiunilor aferente transferurilor directe 

 

Situație transfer direct prevăzută de art. 

81 alin. (1 ) 

Procesarea operaţiunilor 

a) succesiune Operațiunile vor fi procesate astfel: 

1. exclusiv de către depozitarul central, dacă persoana decedată are deținerile în secțiunea 1 și toți succesorii au 

conturi exclusiv în secțiunea 1; 

2. de depozitarul central și participanți dacă persoana decedată are deținerile în secțiunea 1 și cel puțin unul dintre 

succesori are cont deschis la un participant (în secțiunea 2); 

3. de un singur participant dacă persoana decedată și toți succesori au conturile deschise la acel participant (în 

secțiunea 2); 

4. de mai mulți participanți și, după caz, depozitarul central dacă persoana decedată are deținerile la un participant 

și cel puțin unul dintre succesori are cont deschis la alt participant sau la depozitarul central, dacă nu are cont la 

niciun participant (în secțiunea 2). 

b) ieşire din indiviziune Operațiunile vor fi procesate astfel: 

1. exclusiv de către depozitarul central, dacă deținerea comună este în secțiunea 1 și toți coproprietarii au conturi 

exclusiv în secțiunea 1; 

2. de depozitarul central și participanți dacă deținerea comună este în secțiunea 1 și cel puțin unul dintre 

coproprietari are cont deschis la un participant (în secțiunea 2); 

3. de un singur participant dacă deținerea comună și toți coproprietarii au conturile deschise la acel participant (în 

secțiunea 2); 

4. de mai mulți participanți și, după caz, depozitarul central dacă deținerea comună este la un participant și cel puțin 

unul dintre coproprietari are cont deschis la alt participant sau la depozitarul central, dacă nu are cont la niciun 

participant (în secțiunea 2). 

c) cesionare de către emitent a acţiunilor 

proprii către personal 

Operațiunile vor fi procesate astfel: 

1. exclusiv de către depozitarul central, dacă deținerile emitentului este în secțiunea 1 și toți beneficiarii cesionării au 

conturi exclusiv în secțiunea 1; 

2. de depozitarul central și participanți dacă deținerea emitentului este în secțiunea 1 și cel puțin unul dintre 

beneficiarii cesionării are cont deschis la un participant (în secțiunea 2); 

3. de un singur participant dacă deținerea emitentului și toți beneficiarii cesionării au conturile deschise la acel 

participant (în secțiunea 2); 

4. de mai mulți participanți și, după caz, depozitarul central dacă deținerea emitentului este la un participant și cel 

puțin unul dintre beneficiarii cesionării are cont deschis la alt participant sau la depozitarul central, dacă nu are 

cont la niciun participant (în secțiunea 2). 

g
4
) transferurile de acţiuni realizate între 

o societate-mamă şi filialele sale sau între 

filialele aceleiaşi societăţi-mamă, cu 

avizul A.S.F. 

Operațiunile vor fi procesate astfel: 

1. exclusiv de către depozitarul central, dacă deținerea care trebuie transferată este în secțiunea 1 și toți beneficiarii 

transferului au conturi exclusiv în secțiunea 1; 

2. de depozitarul central și participanți dacă deținerea care trebuie transferată este în secțiunea 1 și cel puțin unul 

dintre beneficiarii transferului are cont deschis la un participant (în secțiunea 2); 

3. de un singur participant dacă deținerea care trebuie transferată și toți beneficiarii transferului au conturile 

deschise la acel participant (în secțiunea 2); 
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Situație transfer direct prevăzută de art. 

81 alin. (1 ) 

Procesarea operaţiunilor 

4. de mai mulți participanți și, după caz, depozitarul central dacă deținerea care trebuie transferată este la un 

participant și cel puțin unul dintre beneficiarii transferului are cont deschis la alt participant sau la depozitarul 

central, dacă nu are cont la niciun participant (în secțiunea 2). 

h) transferul din numele unuia dintre soţi 

în numele amândurora, ca deţinători în 

comun ai valorilor mobiliare 

Operațiunile vor fi procesate astfel: 

1. exclusiv de către depozitarul central, dacă ambii soți au conturi exclusiv în secțiunea 1; 

2. de depozitarul central și participanți dacă deținerea unuia dintre soți este în secțiunea 1 și celălalt soț are cont 

deschis la un participant (în secțiunea 2); 

3. de un singur participant dacă deținerile ambilor soți sunt în conturile deschise la acel participant (în secțiunea 2); 

4. de mai mulți participanți și, după caz, depozitarul central dacă deținerea unuia dintre soți este la un participant și 

celălalt soț are cont deschis la alt participant sau la depozitarul central, dacă nu are cont la niciun participant (în 

secțiunea 2). 

j) alte transmisiuni de drepturi, potrivit 

legilor speciale sau reglementărilor în 

vigoare, cu aprobarea expresă a A.S.F. 

Operațiunile vor fi procesate astfel: 

1. exclusiv de către depozitarul central, dacă deținerea care trebuie transferată este în secțiunea 1 și toți beneficiarii 

transferului au conturi exclusiv în secțiunea 1; 

2. de depozitarul central și participanți dacă deținerea care trebuie transferată este în secțiunea 1 și cel puțin unul 

dintre beneficiarii transferului are cont deschis la un participant (în secțiunea 2); 

3. de un singur participant dacă deținerea care trebuie transferată și toți beneficiarii transferului au conturile 

deschise la acel participant (în secțiunea 2); 

4. de mai mulți participanți și, după caz, depozitarul central dacă deținerea care trebuie transferată este la un 

participant și cel puțin unul dintre beneficiarii transferului are cont deschis la alt participant sau la depozitarul 

central, dacă nu are cont la niciun participant (în secțiunea 2). 
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Art. 12. - Încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancționează în 

conformitate cu prevederile Titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

Art. 13. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice dispoziții 

contrare. 

 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Mișu Negrițoiu 

 

 

 

 

București, ……….  

Nr. … 

 

 


