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Regulamentul nr. 8/2019 
 privind modificarea Regulamentului ASF nr. 12/2018 

pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale 
Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu 

informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii 
individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP)   

 
În vigoare de la 30 iulie 2019 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 632 din 30 iulie 2019.  

 
 
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) 
lit. b), 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 şi completări 
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,   
    în conformitate cu prevederile art. 234 lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind 
pieţele de instrumente financiare,   
    în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 şi art. 28 alin. (1) şi (4) 
din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informaţii esenţiale 
referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe 
asigurări (PRIIP),    
    în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară din data de 18 iulie 2019,   
 
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.   
 
   Art. I. -   Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 12/2018 
pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 
1.286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la 
produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP), 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 31 octombrie 
2018, se modifică după cum urmează:   
   1. Articolul 4 se abrogă.   
   2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:   
    " Art. 7. -   (1) În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul 
(UE) nr. 1.286/2014, raportările privind încălcările efective sau potenţiale ale 
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 şi activităţile desfăşurate, 
inclusiv măsurile adoptate ca urmare a acestor încălcări, sunt primite de către 
A.S.F. prin intermediul unor canale de comunicare care sunt sigure şi asigură 
confidenţialitatea, denumite în continuare canale de comunicare securizate."   
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   Art. II. -   Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, şi în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în 
vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
  

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
Leonardo Badea 

   

   

 
    Bucureşti, 19 iulie 2019.   
    Nr. 8.   


