AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Normă
privind reguli de transparenţă în cazul aplicării de către Autoritatea de Supraveghere
Financiară a instrumentelor de rezolutie
- Proiect În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) 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 temeiul prevederilor art. 160 lit. g) din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi
rezoluţia asigurătorilor,
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul
şedinţei din data de ........... 2015,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
Art. 1. - Prezenta normă reglementează publicarea măsurilor de rezoluţie, în cazul în care
Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., aplică instrumentele
de rezoluţie şi exercită competenţele de rezoluţie prevăzute de Legea
nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, denumită în continuare Legea
nr. 246/2015, asupra asigurătorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din aceeaşi lege.
Art. 2. - (1) Actul emis de A.S.F. pentru aplicarea instrumentelor de rezoluţie se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) După publicarea actului conform alin. (1), A.S.F. publică de îndată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene un extras din acesta cu privire la instrumentele de rezoluţie aplicate.
(3) Extrasul prevăzut la alin. (2) conţine legea aplicabilă măsurilor de rezoluţie, precum şi,
dacă este cazul, administratorul de rezoluţie desemnat conform art. 49 din Legea nr.
246/2015. Extrasul din actul A.S.F. privind aplicarea instrumentelor de rezoluţie se publică în
limba română.
(4) Instrumentele de rezoluţie se aplică indiferent de dispoziţiile privind publicarea prevăzute
la alin. (1) şi (2) şi îşi produc toate efectele în ceea ce priveşte creditorii.
Art. 3. - Măsurile de rezoluţie prevăzute la art. 1 îşi produc efectele în Uniunea Europeană
din momentul în care acestea îşi produc efectele pe teritoriul României, în conformitate cu
legislaţia statului român și fără alte formalităţi, inclusiv în ceea ce priveşte părţi terţe din alte
state membre, chiar dacă legislaţia acelor state membre nu prevede astfel de măsuri sau
subordonează aplicarea lor unor condiţii care nu sunt îndeplinite.
Art. 4. - A.S.F. informează de urgenţă autorităţile de supraveghere din celelalte state
membre cu privire la hotărârea sa de a aplica instrumentele de rezoluţie asupra
asigurătorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 246/2015, inclusiv efectele concrete
posibile ale unor astfel de măsuri. Informarea se face înainte de adoptarea unei astfel de
hotărâri sau imediat după acest moment.
Art. 5. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în
vigoare la data publicării acesteia.
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu
București, ……….
Nr. …
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