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REGULAMENT A.S.F. nr. 24/2020 

pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară  

nr. 11/2018 privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind 

piețele de instrumente financiare 

  

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

alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 104 alin. (6) și art. 280 alin. (1) din Legea  

nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data 

de 4 noiembrie 2020, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament: 

 

 

Art. I. - La articolul 2 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2018 

privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente 

financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 9 octombrie 2018, 

alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,(2) În aplicarea art. 104 alin. (5) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 126/2018, prin expresia 

<<închidere în marja de protecție (margin close-out protection)>>, se înțelege <<închiderea unuia 

sau mai multor CFD-uri deschise ale unui client de retail sau consumator în condițiile cele mai 

favorabile pentru client atunci când suma fondurilor din contul de tranzacționare de CFD-uri și 

profiturile nete nerealizate ale tuturor CFD-urilor deschise aferente  contului acestui client scad la 

mai puțin de jumătate din valoarea totală a protecției marjei inițiale pentru toate respectivele CFD-

uri deschise>>. 

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră 

în vigoare la data publicării. 

 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

 

Nicu Marcu 
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