EXPUNERE DE MOTIVE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012
privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele
centrale de tranzacţii
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
a) În data de 16 august 2012, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere,
contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, având ca scop stabilirea unor cerințe
uniforme pentru compensarea şi gestionarea bilaterală a riscurilor contractelor privind instrumentele
financiare derivate extrabursiere și pentru desfășurarea activităților contrapărţilor centrale și ale
registrelor centrale de tranzacții .
(i) Potrivit art.4, 5 şi 7-11, Titlul II din Regulamentul (UE) nr.648/2012, contrapărţilor financiare,
contrapărţilor centrale şi contrapărţilor nefinanciare le revin, în principal, următoarele obligaţii:
- obligaţia contrapărților financiare şi nefinanciare de compensare a tuturor contractelor derivate
extrabursiere aparținând unei clase de instrumente financiare derivate extra-bursiere desemnate
ca fiind supuse obligației de compensare, potrivit art.4 şi art.5 alin.(2) din Regulamentul (UE)
nr.648/2012;
- obligaţia contrapărţilor centrale de acceptare la compensare a contractelor derivate extrabursiere
în mod nediscriminatoriu și transparent, indiferent de locul de tranzacționare, conform
prevederilor art.7 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- obligaţia operatorilor de piaţă/sistem care administrează locurile de tranzacţionare de a furniza
informațiile privind tranzacțiile în mod transparent și nediscriminatoriu oricărei contrapărţi
centrale care a fost autorizată să compenseze contracte derivate extrabursiere tranzacționate în
locul respectiv de tranzacționare, conform prevederilor art.8 din Regulamentul (UE) nr.
648/2012;
- obligaţia contrapărţilor financiare, contrapărţilor nefinanciare şi contrapărţile centrale de
raportare către un registru central de tranzacţii a informaţiilor referitoare la orice contract
derivat încheiat de acestea, precum şi orice modificare sau încetare a contractului, precum şi
obligaţia de păstrare a evidenţelor tuturor contractelor încheiate pe o perioadă de 5 ani, potrivit
art.9 din Regulamentul (UE) nr.648/2012;
- obligaţia contrapărţilor financiare şi nefinanciare care încheie contracte derivate extrabursiere
necompensate printr-o contraparte centrală de a se asigura că există proceduri şi mecanisme
corespunzătoare necesare măsurării, monitorizării şi atenuării riscului operațional şi al riscului
de contraparte, în condiţiile art.11 din Regulamentul (UE) nr.648/2012.
(ii) Potrivit Titlului II din Regulamentul (UE) nr.648/2012, statelor membre le revin următoarele
obligaţii:
- de a stabili autoritatea responsabilă, la nivel naţional, cu garantarea îndeplinirii obligațiilor
contrapărţilor nefinanciare, potrivit art.10 alin.(5);
- de a stabili regimul sancţionator aplicabil în cazul încălcării dispozițiilor prevăzute în Titlul II
din Regulamentul (UE) şi de a lua toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestuia,
potrivit art.12 alin.(1);
- de a se asigura că autorităţile competente responsabile cu supravegherea contrapărţilor
financiare şi nefinanciare publică orice sancţiune impusă pentru încălcarea dispozițiilor art.4, 5 şi 711 din Regulamentul (UE) nr.648/2012, potrivit art.12 alin.(2);
- de a notifica Comisia Europeană, până cel târziu la data de 17 februarie 2013, cu privire la
regimul sancţionator aplicabil şi, ulterior, cu privire la orice modificări ale acestuia, potrivit
art.12 alin.(2) paragraful al doilea;
De asemenea, potrivit art.87 din Regulamentul (UE) nr.648/2012, până la 17 august 2014, statele
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membre trebuie să adopte şi să publice actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru
a se conforma prevederilor art.87 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012, prin care se modifică
Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul
definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare, astfel încât să se
asigure protecția drepturilor operatorilor de sisteme care furnizează garanții altor operatori de sisteme
în cazul în care aceștia din urmă fac obiectul unor proceduri de insolvență.
b) În ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor art.10 alin.(5) din Regulamentul (UE) nr.648/2012, analiza
cadrului legislativ intern relevă faptul că, până în prezent, nu a fost stabilită autoritatea competentă la
nivel național, care să urmărească respectarea de către contrapărţile nefinanciare a obligaţiilor ce le
revin.
c) De asemenea, din analiza cadrului legislativ intern, rezultă că, prin coroborarea dispoziţiilor art.2
pct.8 cu cele ale pct.13 din Regulamentul (UE) nr.648/2012, autoritatea competentă cu supravegherea
contrapărţilor centrale şi contrapărţilor financiare din sectorul valorilor mobiliare,
asigurărilor/reasigurărilor, pensiilor ocupaţionale şi fondurilor de investiţii alternative este Autoritatea
de Supraveghere Financiară, iar autoritatea competentă pentru supravegherea contrapărţilor financiare
de tipul instituţiilor de credit este Banca Naţională a României, acestea nedispunând însă de un regim
sancţionator aplicabil în cazul încălcării dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr.648/2012, care trebuie
instituit la nivelul fiecărui stat membru. Urmărirea respectării de către contrapărţile financiare a
obligaţiilor stabilite de Regulamentul (UE) nr.648/2012 revine autorităţilor naţionale de supraveghere,
potrivit competenţelor stabilite prin lege. Nerespectarea obligaţiilor care revin contrapărţilor financiare
potrivit actului legislativ al Uniunii, cu excepţia prevederilor art.11 care vizează cerinţe de natură
prudenţială, nu poate fi însă circumscrisă nerespectării cadrului legislativ intern în vigoare. De
asemenea, necesitatea aplicării eficiente și consecvente a legislației europene prin stabilirea unor
sancţiuni proporţionale, eficace şi cu efect disuasiv, presupune ca autorităţile naţionale competente să
acţioneze într-o manieră coordonată şi integrată.
Astfel, abordarea conturată la nivel naţional, în sensul de a fi adoptate măsuri naţionale diferite şi un
regim sancţionator diferenţiat în funcţie de categoriile de contrapărţi financiare nu este conformă
cerinţelor art.12 din Regulamentul (UE) nr.648/2012 de stabilire a regimului sancţionator aplicabil în
cazul încălcării dispozițiilor prevăzute în Titlul II din Regulamentul (UE), şi nu respectă exigenţele
Regulamentului (UE) nr.648/2012, al cărui scop este de aplicare uniformă şi coerentă a cerinţelor
stabilite, astfel încât orice obstacole de natură a afecta buna funcţionare a pieţei financiare, în
detrimentul participanţilor, să fie evitate.
Prin urmare, este necesară stabilirea unui regim sancţionator unitar, la nivel naţional, care să asigure
proporţionalitatea, eficacitatea şi efectul disuasiv al sancţiunilor aplicate pentru toate contrapărţile
financiare, contrapărţile centrale şi contrapărţile nefinanciare, ţinând cont de competenţele autorităţilor
naţionale de supraveghere a acestor contrapărţi, de principiile stabilite de Comunicarea Comisiei
(2010)716 privind consolidarea regimurilor de sancţiuni în sectorul serviciilor financiare, menţionată
la pct.46 din Preambulul Regulamentului (UE) nr.648/2012, precum şi de actele cu putere de lege ale
UE, adoptate ulterior acesteia.
d) În ceea ce priveşte obligaţia statului român de a adopta actele cu putere de lege şi actele
administrative necesare pentru a asigura transpunerea corespunzătoare a prevederilor Directivei
98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al
decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare, aşa cum au fost modificate prin
art.87 din Regulamentul (UE) nr.648/2012, în scopul asigurării protecției drepturilor operatorilor de
sisteme care furnizează garanții altor operatori de sisteme în cazul în care aceștia din urmă fac obiectul
unor proceduri de insolvență, este necesară modificarea art.9 din Legea nr.253/2004 privind caracterul
definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente
financiare, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost transpusă Directiva în cauză.
e) Adoptarea prezentului proiect de act normativ cu celeritate este motivată de faptul că Regulamentul
(UE) nr. 648/2012 a intrat în vigoare la data de 16 august 2012, iar potrivit art.12 alin.(2) , statele
membre trebuiau să informeze Comisia cu privire la regimul sancţionator aplicabil, până la data de 17
februarie 2013 şi, potrivit art. 87 alin.(2), trebuiau să fie comunicate actele cu putere de lege şi actele
administrative adoptate în vederea conformării cu dispoziţiile art.87 alin.(1), până la data de 17 august
2014. Astfel, în lipsa stabilirii cadrului sancţionator pentru nerespectarea dispoziţiilor Regulamentului
(UE), care să se bazeze pe elemente certe şi uniforme, există riscul sporit de încălcare a legislaţiei, în
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domeniul serviciilor financiare, de subminare a integrității pieţei şi a protecției consumatorilor, de
denaturare a concurenţei şi se poate genera un impact negativ semnificativ şi asupra supravegherii
financiare.
În acest context, neadoptarea cu celeritate a măsurilor legislative preconizate duce la perpetuarea
situaţiei în care nu se asigură respectarea de către statul român a obligaţiilor care îi revin în calitate de
stat membru al Uniunii Europene în ceea ce priveşte adoptarea măsurilor de ordin intern necesare
punerii în aplicare a actului legislativ în cauză, putând atrage impunerea de sancţiuni potrivit Tratatului
privind Funcţionarea Uniunii Europene.
De asemenea, neadoptarea cu celeritate a actului normativ are drept consecinţă inexistenţa la nivel
naţional a unui mecanism instituţional şi sancţionator necesar pentru impunerea respectării dispoziţiilor
de directă aplicare ale actului legislativ al Uniunii, intrate deja în vigoare, fapt care lasă fără efecte
actul legislativ în cauză, cu posibilitatea generării unor perturbări în plan concurenţial şi menţinerea
unui regim discriminatoriu, mai favorabil, aplicabil în România, în raport cu alte state membre, aspecte
de natură să aducă atingere obiectivelor de realizare a Pieţei Interne,
2. Schimbări preconizate
Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legislativ necesar punerii în aplicare, la nivel
naţional, a dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr.648/2012, prin: (a) indicarea, pentru certitudine
juridică, a autorităţilor competente cu urmărirea respectării Regulamentului, respectiv Banca Naţională
a României pentru instituţii de credit şi Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru celelalte
categorii de contrapărţi financiare, destinatare ale actului legislativ UE, respectiv pentru contrapărţile
centrale; (b) stabilirea autorităţii competente pentru urmărirea respectării de către contrapărţile
nefinanciare a obligaţiilor ce le revin conform Regulamentului (UE) nr.648/2012, aceasta fiind
Autoritatea de Supraveghere Financiară; (c) stabilirea regimului sancţiunilor aplicabil în cazul
încălcării dispoziţiilor prevăzute la art.4, 5 şi 7-11, Titlul II din Regulamentul (UE) nr.648/2012,
precum şi (d) modificarea Legii nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de
plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, pentru a se asigura
conformarea la dispoziţiile art. 87 din Regulamentul (UE) nr.648/2012.
a) Prezentul proiect de lege stabileşte în sarcina Autorităţii de Supraveghere Financiară
responsabilitatea urmăririi respectării de către contrapărţile nefinanciare a obligaţiilor prevăzute de
Regulamentul (UE) nr.648/2012. Deși în contextul Regulamentului (UE) nr.648/2012, în categoria
entităților nefinanciare intră și instituțiile financiare nebancare și instituțiile de plată, care, conform
cadrului legal, sunt supravegheate, după caz, monitorizate de Banca Naţională a României, conferirea
acestor competenţe Autorităţii de Supraveghere Financiară este justificată de faptul că, potrivit
terminologiei şi sferei de aplicare a Regulamentului (UE), aceste categorii de entităţi intră în definiţia
contrapărţilor nefinanciare.
b) Întrucât, în ceea ce priveşte contrapărțile financiare, la nivel naţional, sunt două autorităţi de
supraveghere competente, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru contrapărţile
financiare din sectorul valorilor mobiliare, asigurărilor/reasigurărilor, pensiilor ocupaţionale şi
fondurilor de investiţii alternative şi, respectiv, Banca Naţională a României pentru contrapărţile
financiare de tipul instituţiilor de credit, prezenta lege stabileşte, în aplicarea art.12 din Regulamentul
(UE) nr.648/2012, un regim sancționator unitar pentru nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în Titlul II
din acest Regulament de către destinatari (contrapărţi financiare, contrapărţi centrale şi contrapărţi
nefinanciare), care să asigure eficiența, proporționalitatea și efectul disuasiv al sancţiunilor, inclusiv la
nivelul aplicării lor. În vederea atingerii acestui obiectiv, prezentul proiect de lege stabileşte elemente
certe şi uniforme cu privire la: persoanele responsabile de respectarea obligaţiilor care rezultă din
Regulamentul (UE), măsurile şi sancţiunile administrative aplicabile, nivelurile sancţiunilor pecuniare,
precum şi criteriile care trebuie avute în vedere de către autorităţile competente la stabilirea
măsurii/sancţiunii.
Pentru încălcarea dispoziţiilor art.11 din Regulamentul (UE) nr.648/2012, de către instituţiile de credit
şi societăţile de servicii de investiţii financiare, având în vedere natura prudenţială a cerinţelor stabilite
prin aceste dispoziţii, referitoare la existenţa procedurilor şi mecanismelor corespunzătoare necesare
măsurării, monitorizării şi atenuării riscului operaţional şi a riscului de contraparte, la evaluarea zilnică
la preţul pieţei (mark-to-market) a valorii contractelor în derulare, la dispunerea de proceduri de
gestionare a riscului care să impună un schimb de garanţii prompt, corect şi segregat corespunzător,
respectiv, la deţinerea unui cuantum adecvat şi proporţional de capital pentru a gestiona riscul
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neacoperit printr-un schimb adecvat de garanţii, prin prezenta lege s-a prevăzut că regimul sancţionator
aplicabil este cel stabilit prin 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, în baza căreia Banca Naţională a României şi Autoritatea de
Supraveghere Financiară exercită atribuţii de supraveghere prudenţială cu privire la entităţile
respective.
Măsurile şi sancţiunile dispuse de către autoritatea competentă, potrivit prevederilor prezentei legi,
trebuie să fie eficiente, proporţionale cu faptele şi deficienţele constatate şi de natură a avea un efect de
descurajare.
O particularitate a regimului sancţionator, care rezultă din Regulamentul (UE) nr.648/2012, constă în
publicarea sancţiunilor aplicate, cu excepţia cazurilor în care divulgarea informaţiilor ar pune în pericol
pieţele financiare sau ar cauza daune disproporţionate părţilor implicate.
În ceea ce priveşte amenzile dispuse de Banca Naţională a României, acestea se fac venit la bugetul de
stat. În vederea unei abordări unitare a destinaţiei tuturor amenzilor dispuse de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară, proiectul de lege prevede că sumele provenite din amenzile aplicate de
această autoritate se fac venit la bugetul de stat.
Contestarea actelor emise în baza prezentei legi, prin care sunt dispuse măsuri ori sunt aplicate
sancţiuni se poate face în condiţiile reglementate prin art.275 - 277 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi
completările ulterioare, în cazul actelor emise de Banca Naţională a României, respectiv în condiţiile
prevăzute la art.213 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, în
cazul actelor emise de această autoritate.
c) Având în vedere că, în conformitate cu art.87 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr.648/2012, statele
membre trebuie să adopte şi să publice, până la 17 august 2014, actele cu putere de lege şi actele
administrative necesare pentru a asigura transpunerea la nivel naţional a modificărilor aduse Directivei
98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al
decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare, având drept scop protecția
drepturilor operatorilor de sisteme care furnizează garanții altor operatori de sisteme în cazul în care
aceștia din urmă fac obiectul unor proceduri de insolvență, prezenta lege propune modificarea
corespunzătoare a dispoziţiilor Legii nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele
de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, prin care s-a asigurat
transpunerea Directivei în cauză.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macro-economic
Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact.
11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Se apreciază că proiectul de act normativ furnizează mediului de afaceri un grad sporit de claritate,
predictibilitate şi certitudine juridică, prin aceea că asigură punerea în aplicare, într-o manieră
uniformă şi coerentă, a cerinţelor stabilite de Regulamentul (UE) nr.648/2012, stabilind cu certitudine
şi predictibilitate regimul sancţionator aplicabil în cazul încălcării acestor cerinţe, astfel încât orice
obstacole de natură a afecta buna funcţionare a pieţei financiare, în detrimentul participanţilor, să fie
evitate.
3. Impactul social
Nu este cazul.
4. Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact.
5. Alte informaţii
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Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung
(pe 5 ani)
- în mii lei (RON) Indicatori
Anul
Următorii patru ani
Media pe
curent
cinci ani
1
2
3
4
5
6
7
-*
-*
-*
-*
-*
-*
1. Modificări ale veniturilor bugetare, în
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
impozit pe profit
ii.
impozit pe venit
iii.
TVA
b) bugete locale
i.
impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.
contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
în plus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
iii.
asistenţă socială
b) bugete locale:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
iii.
asistenţă socială
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
-*
-*
-*
-*
-*
-*
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor veniturilor
şi/sau cheltuielilor bugetare
Alte informaţii
*Impactul asupra veniturilor bugetului de stat este pozitiv dar nu poate fi cuantificat întrucât nu există
date disponibile care să permită evaluarea.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ
- abrogarea art.85 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe
prudenţiale pentru instituţiile de credit, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 841 din 30
decembrie 2013;
- abrogarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.6/2013 emis în
5/7

conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate
extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 51 din 21 ianuarie 2014;
- modificarea art.9 din Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de
plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr.566 din 28 iunie 20014, cu modificările şi completările ulterioare.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:
Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, în exercitarea
atribuţiilor legate de urmărirea respectării Regulamentului (UE) nr.648/2012, pot emite reglementări
pentru a asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor acestuia, a standardelor tehnice de reglementare sau
de aplicare adoptate de Comisia Europeană în baza competenţelor conferite acesteia şi, după caz, a
ghidurilor sau recomandărilor emise de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe.
1^1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare
Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie în cazul
proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Prezentul proiect de act normativ asigură transpunerea dispoziţiilor art.9 alineatul (1) din Directiva
98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al
decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare, aşa cum acestea au fost modificate
prin articolul 87 din Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4
iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele
centrale de tranzacţii.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Prezentul proiect de act normativ stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare, la nivel naţional, a
dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie
2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale
de tranzacţii referitoare la stabilirea autorităţii competente în sensul indicării autorităţilor competente şi
a stabilirii regimului sancţiunilor aplicabil în cazul încălcării dispoziţiilor cuprinse în Titlul II din
Regulamentul (UE) nr.648/2012.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Nu au fost identificate.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a
Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, instituite de
cercetare şi alte organisme implicate
În plan intern au avut loc consultări cu Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere
Financiară.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în
care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ
Banca Naţională a României este autoritatea cu competenţe de reglementare şi supraveghere pentru
sectorul instituţiilor de credit.
Autoritatea de Supraveghere Financiară asigură supravegherea sistemului financiar naţional pentru
sectorul pieţei de capital, al asigurărilor şi al pensiilor private.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Nu este cazul
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile
HG nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
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Nu este cazul.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Curtea de Conturi
e) Consiliul Concurenţei
Proiectul de act normativ a fost supus avizării Consiliului Legislativ.
6 Alte informaţii:
Nu este cazul.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, proiectul de act normativ a fost afişat pe pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice,
în vederea acordării posibilităţii cetăţenilor şi reprezentanţilor societăţii civile de a formula propuneri şi
observaţii.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu are astfel de impact/efecte.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de către autorităţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale – înfiinţarea de noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ desemnează Autoritatea de Supraveghere Financiară ca autoritate competentă
responsabilă cu urmărirea respectării de către contrapărţile nefinanciare a obligațiilor stabilite prin
Titlul II din Regulamentul (UE) nr.648/2012.
2. Alte informaţii
După adoptare, proiectul de act normativ va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de
punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 privind instrumentele financiare
derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, pe care îl
supunem spre aprobare.
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
MINISTRU
ANCA DANA DRAGU

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

AUTORITATEA DE PRAVEGHERE
FINANCIARĂ
PREȘEDINTE
MIȘU NEGRIȚOIU

GUVERNATOR
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
MINISTRU
LAZĂR COMĂNESCU

MINISTERUL JUSTIȚIEI
MINISTRU
RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ
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