
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ              
 
                              

DECIZIA NR. 595/12.08.2013 
 
 

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
 
 
În temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și d) art.3 lit. b), art.6 

alin.(2),  
art. 14 și art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară 
(denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor 
Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I,    
nr. 363 din 18.06.2013 ; 

 
Având în vedere prevederile art. 189 şi art. 190 din Regulamentul CNVM 

nr.13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de 
compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Având în vedere adresa SC Casa Română de Compensaţie SA 
nr.571/15.07.2013, înregistrată la ASF cu nr.6985/16.07.2013; 

 

În urma deliberărilor din ședința din data de 07.08.2013, 

 

Emite următoarea: 
 

DECIZIE 
 

Art.1 (1)  O casă de compensare/contraparte centrală păstrează și indică separat în 
bilanțul său o anumită cantitate de resurse proprii în vederea utilizării acestora în caz 
de neîndeplinire a obligaţiilor de plată ale unui membru compensator. 

(2) O casă de compensare/contraparte centrală calculează anual cantitatea minimă 
menționată la alin.(1) prin înmulțirea cu 25% a capitalului social, inclusiv rezultatul 
reportat și rezervele.  

Art. 2 (1) Resursele proprii menţionate la art. 1 pot fi investite cu respectarea 
prevederilor art. 189 din Regulamentul CNVM nr.13/2005. 
(2) Referirile la prevederile art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. c) din Legea nr. 297/2004 din art. 
189 alin.(1) lit.b) se vor citi ca referiri la prevederile art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. b) din 
Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.  



 
Art. 3 Casa de compensare/contrapartea centrală poate folosi în alte scopuri decât 
cel prevăzut la art.1 alin.(1) doar resursele proprii, altele decât cele calculate conform 
art.1 alin.(2). 

 

 

Art. 4 Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul 
electronic al A.S.F. pe site-ul www.cnvmr.ro. 

Art.5 Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții financiare 
asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu 
atribuțiile ce le revin. 

Art.6 Direcția Reglementare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții financiare 
asigură comunicarea prezentei decizii. 

 

P R E Ş E D I N T E 
 

DAN - RADU RUŞANU 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


