
 

 

Document consultativ privind strategia A.S.F. 

de revizuire a cadrului legal incident funcţionării AOPC-urilor 
 
 

I. Scopul documentului  
 

Prezentul document are ca scop obţinerea din partea tuturor părţilor interesate a punctelor de vedere privind 

strategia A.S.F. de reglementare a funcţionării organismelor de plasament colectiv altele decât OPCVM-

urile (actualele AOPC-uri, respectiv viitoarele FIA), în contextul ultimelor evoluţii legislative la nivelul UE 

şi naţional. 

 

II. Transmiterea propunerilor şi observaţiilor  

 

A.S.F. are în vedere colectarea cu prioritate a acelor observaţii şi propuneri care privesc expres subiectele pe 

marginea cărora au fost configurate întrebările prezentate în acest document consultativ şi care sunt însoţite 

de o argumentaţie economică şi/sau legală obiectivă, inclusiv în cazul în care, respondenții consideră 

oportun adoptarea unor măsuri alternative celor propuse de A.S.F. 

Vor fi avute în vedere toate comentariile transmise până cel târziu vineri 28 august 2015 la adresa de e-mail 

reglementari.siif@asfromania.ro. 
 

III. Publicarea propunerilor şi observaţiilor  

 

Toate propunerile şi observaţiile primite vor fi publicate ulterior încheierii sesiunii de consultări publice. În 

cazul în care respondenţii nu doresc publicarea propunerilor şi observaţiilor, acest lucru va fi indicat expres 

în mesajul/adresa de înaintare a respectivelor puncte de vedere. Menţiunile cu caracter general privind 

confidenţialitatea care însoţesc mesajele de e-mail ale respondenţilor nu vor fi considerate ca solicitări de 

nepublicare. 

 
IV. Părţile interesate vizate de acest document 

 

Fără ca enumerarea să fie limitativă, prezentul document consultativ ar trebuie să facă obiectul observaţiilor 

administratorilor AOPC/FIA şi a investitorilor în astfel de organisme de plasament colectiv, precum şi al 

asociaţiilor profesionale (atât ale administratorilor cât şi ale investitorilor). 

 

V. Fundamentare 

 

Având în vedere modificările legislative intervenite la nivelul legislației UE în domeniul administrării 

investițiilor, necesar a fi transpuse în legislația națională din România sau care au fost deja transpuse, ori 

aplicabile direct, care impactează atât activitatea administratorilor organismelor de plasament colectiv în 

valori mobiliare (OPCVM)
1
, cât mai ales a pe cea a administratorilor celorlalte organisme de plasament 

colectiv, respectiv actualele AOPC – uri
2
 și ținând cont de actuala arhitectură legislativă în acest domeniu

3
, 

                                                           
1 Directiva 2014/91/UE (UCITSV) de modificare a Directivei 2009/65/CE (UCITS IV, transpusă în legislaţia naţională prin OUG 32/2012) 

având ca termen limită de implementare in legislațiile naționale data de 18.03.2016, proiectul de regulament al COM privind fondurile europene 

de piaţă monetară, proiect care se află, conform informării primite în data de 14.05.2015 din partea atașatului financiar al Reprezentanței 

permanente a României pe lângă UE, blocat la nivelul CONS, dar care a avansat la nivelul PE, motiv pentru care viitoare președinție (LU) va 

monitoriza activitatea din PE, pentru a vedea dacă poziția finală a PE pe MMF ar putea inspira la un compromis la nivel de CONS. 
2 Directiva 2011/61/UE (DAFIA) transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 74/2015, Regulamentele UE emise în aplicarea DAFIA 

(Regulamentul (UE) nr. 231/2013, Regulamentul (UE) nr. 447/2013, Regulamentul (UE) nr. 448/2013, Regulamentul (UE) nr. 694/2014 ), 

Regulamentele (UE) nr. 345/2013 si 346/2013 privind fondurile europene cu capital de risc si cele de antreprenoriat social, Regulamentul (UE) 

nr. 760/2015 privind fondurile europene de investiţii pe termen lung 
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Autoritatea de Supraveghere Financiară consideră oportună schimbarea opticii de reglementare a activității 

și operațiunilor derulate de administratorii de investiții. 

 

Abordarea propusă de A.S.F. prin prezentul document consultativ are în vedere crearea a două paliere de 

reglementare, respectiv unul aplicabil OPCVM-urilor și SAI-urilor care administrează astfel de 

organisme, şi unul aplicabil FIA (actualele AOPC-uri) şi administratorilor acestora (AFIA). Această 

viziune se circumscrie viziunii adoptate la nivelul A.S.F. şi asumate prin proiectul S.T.E.A.M., de 

reconfigurare/revizuire a legislaţiei primare aplicabile în domeniul pieţei de capital după modelul utilizat la 

nivelul Uniunii Europene, respectiv împărţirea actelor normative primare în funcţie de specificul 

operaţiunilor vizate.  

 

Astfel, dacă în ceea ce priveşte cadrul juridic aplicabil OPCVM-urilor și SAI-urilor, acesta va fi reprezentat 

în continuare la nivel primar de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de 

plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum şi de Regulamentul nr. 

9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de 

plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori 

mobiliare, precum şi de alte reglementări şi acte individuale ce vor fi emise în aplicarea OUG 32/2012 şi a 

respectivului regulament, în ceea ce priveşte palierul legislativ aplicabil AOPC/FIA acesta va fi reprezentat 

la momentul îndeplinirii obiectivului de revizuire a cadrului legal de următoarele acte normative: 

 

A) Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative 

B) Regulamentul A.S.F. privind administrarea fondurilor de investiții alternative, al cărui proiect a fost 

supus consultării publice în data de 04.07.2015. 

C) Propunere de proiect de Lege privind fondurile de investiții alternative. 

 

Întrebarea 1. Care este părerea dumneavoastră privind strategia A.S.F. privind revizuirea cadrului 

legal în domeniul administrării investiţiilor în concordanţă cu principiile şi modul de structurare a 

legislaţiei UE (directive, regulamente) în acest domeniu ? 

 

VI. Direcții de acțiune avute în vedere la configurarea proiectului de lege privind fondurile de 

investiţii alternative  

Proiectul de Lege privind fondurile de investiţii alternative, precum şi unele modificări adiacente,va avea 

ca obiect principal reglementarea modalității de înfiinţare şi funcţionare a FIA din România, în funcție de 

caracterul specific al fiecărei categorii/clase de astfel de organisme ce va fi stabilită la nivelul noii legi, mai 

puțin reglementarea acelor aspecte care sunt deja adresate prin Legea nr. 74/2015 și Regulamentul A.S.F. 

privind administrarea fondurilor de investiții alternative. 

Dupa cum am amintit mai sus, la acest moment funcționarea AOPC/FIA în calitate de organisme de 

plasament colectiv (inclusiv în ceea ce privește calitatea de emitenți de valori mobiliare) este reglementată la 

nivelul legislației speciale din domeniul pieței de capital de mai multe legi și regulamente, fiind supusă, în 

același timp, în cazul societăților de investiții, legislației primare cu caracter general reprezentate de Legea 

nr. 31/1990 privind societățile şi/sau unor acte normative speciale care au avut ca obiect înfiinţarea 

respectivelor OPC (cazul Legii nr. 133/2006 şi cel al Legii 247/2005 prin care a fost dispusă înfiinţarea celor 

5 SIF-uri, respectiv a Fondului Proprietatea). 

Din acest motiv, principalele direcții avute în vedere la configurarea proiectului de lege vor fi următoarele: 

                                                                                                                                                                                                
3 De exemplu, activitatea AOPC și administratorilor acestora este reglementată la nivel primar de acte normative diferite, respectiv Legea 

297/2004, OUG 32/2012, Legea nr. 74/2015 sau Legea nr. 247/2015 (în cazul expres a Fondului Proprietatea), astfel că urmărirea respectării şi 

aplicării prevederilor în cauză a devenit anevoioasă atât pentru subiecţii acestor acte normative (administratori şi investitori) dar şi pentru A.S.F. 

ca autoritate competentă în acest domeniu, mai ales în condiţiile în care aplicabilitatea unor prevederi în cazul AOPC/FIA se face cu trimitere la 

aplicabilitatea unor reguli similare aplicabile OPCVM. 



1. Reglementarea înființării și funcționării FIA, în funcție de tipul de investitori cărora li se adresează 

(investitori profesionali, investitori semiprofesionali, investitori de retail)
4
, inclusiv instituirea cadrului 

juridic național (sau acomodarea cadrului juridic deja existent cu prevederile regulamentelor UE) aplicabil 

FIA speculative, FIA cu capital privat, FIA cu capital de risc, FIA de antreprenoriat social, FIA pe termen 

lung, FIA monetare, FIA imobiliare etc; 

2.  Abrogarea prevederilor aplicabile AOPC din Legea nr. 297/2004 și preluarea/reconfigurarea 

acestora în noul proiect de lege şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia cu privire la AOPC; 

3. Abrogarea prevederilor aplicabile AOPC din OUG 32/2012 și preluarea/reconfigurarea acestora in 

noul proiect de lege (inclusiv cele aplicabile depozitarilor AOPC/FIA), precum şi transpunerea la nivelul 

OUG 32/2012 a prevederilor Directivei UCITS V; 

4. Abrogarea prevederilor aplicabile AOPC din Regulamentul nr. 15/2004 și Instrucțiunea nr. 2/2006 și 

preluarea/reconfigurarea acestora în noul proiect de lege
5
, având în vedere inclusiv necesitatea evitării pe 

viitor a practicii utilizate în mod frecvent de unii administratori de contestare în instanță a reglementărilor 

A.S.F. pe motiv că A.S.F. ar adăuga nepermis la lege; 

5. Corelarea/modificarea în mod corespunzător a unor prevederi din Legea nr. 74/2015 privind AFIA 

care fac referire la noţiuni sau concepte prevăzute de Legea nr. 297/2004 (de ex. referinţa la AOPC reținută 

de art. 1 alin. (4) din legea respectivă). 

 

De asemenea, în subsidiar va fi analizată oportunitatea de modificare a altor acte normative în care noţiunile 

de fond închis de investiţii sau AOPC sunt utilizate (de ex. Codul Fiscal) şi care, în mod normal, ulterior 

expirării celor 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2015 privind AFIA nu ar mai trebui utilizate, 

precum şi necesitatea definirii unor termeni utilizaţi în domeniul financiar şi al administrării investiţiilor dar 

care nu sunt definiţi de legislație cum ar fi cel de manager de portofoliu (persoana angajată în cadrul unui 

SAI/AFIA care este responsabilă cu administrarea portofoliului de investiţii ale unuia/sau mai multor OPC 

administrate de respectivul SAI/AFIA sau persoana/terţa parte către care SAI/AFIA a delegat această 

activitate). 

 

Întrebarea 2: Considerați că principalele direcții de acțiune avute în vedere de A.S.F. la configurarea 

cadrului legal aplicabil înființării şi funcţionării FIA acoperă întreaga problematică a legiferării 

activității FIA? 

 

Întrebarea 3: În cazul în care răspunsul dumneavoastră la întrebarea 2 este negativ, vă rugăm să 

indicaţi care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, acele aspecte pe care A.S.F. ar trebui să le ia 

suplimentar în considerare la configurarea propunerii de modificare a cadrului legal aplicabil 

înființării şi funcţionării FIA. 

 

VII. Aspecte punctuale care vor fi avute în vedere: 

 

                                                           
4
Această abordare de modificare a tipologiei actuale de clasificare în AOPC-uri care atrag în mod public şi AOPC-uri care atrag în mod privat 

resurse financiare reţinută de Legea nr. 297/2004, este considerată necesară de către A.S.F. ţinând cont de următoarele aspecte: 

- Noţiunea de atragere în mod privat, respectiv cea de plasament privat nu sunt definite la acest moment de legislaţie; 

- DAFIA şi implicit Legea nr. 74/2015, instituie paşaportul de produs la nivelul UE, respectiv posibilitatea ca AFIA dintr-un stat membru UE 

să poată distribui titlurile de participare ale FIA exclusiv către investitorii profesionali din alte state membre UE în baza directivei şi 

suplimentar către investitorii de retail în baza legislaţiei naţionale a fiecărui stat membru. 

- La nivelul legislaţiei statelor membre UE există referiri la o aşa numită categorie de investitori semi-profesionali, instituită ca urmare a 

necesităţii acomodării legislaţiilor naţionale la prevederile DAFIA şi ale Regulamentelor UE nr. 345/2013 şi 346/2013. Exemplul avut în 

vedere a fost cel al Germaniei unde noua lege care reglementează activitatea AFIA (Kapitalanlagegesetzbuch – KAGB) instituie un nou 

regim în ceea ce priveşte distribuirea FIA către investitori (nemaifăcându-se distincţie între distribuirea publică şi plasamentul privat, 

fiind astfel reglementată orice formă de distribuire a titlurilor de participare ale FIA, în afară de vânzarea acestora la inițiativa 

investitorului – reverse solicitation), astfel că sunt instituite trei categorii de clienţi/investitori: 

o Clienţi de retail, 

o Clienţi semi profesionali, 

o Clienţi profesionali. 
5 În subsidiar, va fi analizată posibilitatea ca unele prevederi din actele normative abrogate să fie preluate în Regulamentul privind administrarea 

fondurilor de investiții alternative, prin modificarea acestuia ulterior intrării în vigoare a legii. 



1. Clasificarea FIA în funcție de tipul de investitori cărora li se adresează, respectiv FIA destinate 

investitorilor profesionali, FIA destinate investitorilor semiprofesionali, FIA destinate investitorilor de 

retail).  

 

Întrebarea 4: Consideraţi oportună intenţia ASF de introducere a unei clasificări a FIA în funcţie de 

tipul de investitori cărora acestea li se adresează ? 

Întrebarea 5: În cazul în care răspunsul dumneavoastră la întrebarea 4 este negativ, vă rugăm să 

indicaţi care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, inconvenientele de natură 

juridică/economică/practică care ar putea impieta o astfel de abordare. 

 

2. Cazul FIA destinate investitorilor de retail 

În ceea ce priveşte FIA destinate investitorilor de retail se are în vedere stabilirea unor condiţii privind 

instrumentele financiare în care acestea pot investi şi introducerea unor limite maxime permisă per 

instrument/clasă de instrumente, cu luarea în considerare a regulilor similare stabilite la nivelul legislaţiei 

aplicabile OPCVM dar şi al acelor reguli stabilite la nivelul legislaţiei UE aplicabile de ex. în domeniul 

administrării investițiilor pe termen lung (FIA pe termen lung). 

Întrebarea 6: Consideraţi suficientă stabilirea unor criterii de eligibilitate a instrumentelor financiare 

în care FIA destinate investitorilor de retail pot investi, respectiv a unor limite investiţionale privind 

acest instrumente sau consideraţi că ar fi oportună inclusiv o clasificare subsecventă în funcţie de 

politica investiţională, cu luarea în considerare a cadrului legal aplicabil AOPC prin Regulamentul 

nr. 15/2004 şi Instrucţiunea nr. 2/2006, astfel încât să fie posibilă o încadrare cât mai facilă a 

actualelor tipuri de AOPC-uri, în noile categorii de FIA propuse, respectiv FIA cu o politică de 

investiţii diversificată
6
, FIA cu o politică de investiţii permisivă, FIA specializate

7
, FIA pe termen 

lung
8
, FIA monetare

9
, respectiv alte tipuri de FIA destinate investitorilor de retail stabilite prin 

reglementările A.S.F..  

Întrebarea 7: Considerați oportună clasificarea FIA în categoriile menționate la intrebarea 6? 

În cazul în care răspunsul dumneavoastră este negativ, vă rugam să indicați care ar fi categoriile de 

FIA pe care legislația trebuie să le surprindă. 
 

3. Cazul FIA destinate investitorilor profesionali 

În principiu, definiţia FIA destinate investitorilor profesionali avută în vedere ar fi următoarea: FIA care 

atrag resurse financiare de la investitorii profesionali definiţi conform legislaţiei în vigoare şi 

reglementărilor emise în aplicarea acesteia sau de la investitorii de retail care solicită încadrarea în 

categoria clienţilor profesionali, care îşi stabilesc în mod liber politica de investiţii prin documentele de 

constituire, neavând restricţii în ceea ce priveşte limitările investiţionale. 

Întrebarea 8: Consideraţi suficiente condiţiile prevăzute de definiţia mai sus menţionată şi instituirea 

în acest fel a unui singur tip de FIA destinate investitorilor profesionali sau consideraţi necesară 

stabilirea unor categorii distincte de astfel de FIA, ţinând cont de actualul cadru legislativ existent sau 

în curs de elaborare la nivelul UE, respectiv FIA cu capital de risc
10

, FIA de antreprenoriat social
11

, 

FIA pe termen lung, FIA monetare, FIA cu capital privat (private equity funds), FIA speculative 

                                                           
6
 Aceste prevederi vor fi aplicabile inclusiv S.I.F.-urilor şi Fondului Proprietatea. 

7 Se intenţionează reglementarea funcţionării următoarelor tipuri de FIA specializate destinate investitorilor de retail: 

- Specializate în investiţii în acţiuni,  

- Specializate în investiţii în obligaţiuni,  

- Specializate în investiţii în instrumente ale pieței monetare (cu excepţia efectelor de comerţ)  

- Specializate în investiţii în titluri de participare ale OPCVM şi/sau FIA destinate investitorilor de retail 
8
 Au fost avute în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 760/2015 privind Fondurile europene pe termen lung 

9 Se va avea în vedere preluarea şi adaptarea prevederilor din Instrucţiunea CNVM nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv 

monetare, urmând ca ulterior adoptării Regulamentului UE privind fondurile de piaţă monetară, aceste prevederi să fie reconfigurate 
10 A căror distribuţie în cadrul UE este reglementată de Regulamentul (UE) nr. 345/2013; 
11 A căror distribuţie în cadrul UE este reglementată de Regulamentul (UE) nr. 346/2013 



(hedge funds), alte tipuri de FIA destinate investitorilor profesionali stabilite prin reglementările 

A.S.F. 

 

4. Cazul FIA destinate investitorilor semiprofesionali 

În principiu, definiţia FIA destinate investitorilor semiprofesionali şi a investitorilor semiprofesionali, 

avute în vedere ar fi următoarele:  

- FIA destinate investitorilor semiprofesionali - FIA care atrag resurse de la investitori semiprofesionali, 

care îşi stabilesc în mod liber politica de investiţii, neavând restricţii în ceea ce priveşte limitările 

investiţionale şi cu o valoare nominală a titlului de participare de minimum 100.000 lei. 

- investitori semiprofesionali – investitorii care îndeplinesc una sau mai multe din următoarele condiţii: 

1. subscriu, la momentul investiției inițiale, cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro, calculat la cursul de 

referinţă comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data subscrierii şi dau o declaraţie scrisă 

prin care asumă faptul că înţeleg specificul investiţiei efectuate şi a riscurilor pe care aceasta le implică;  

2. subscriu, la momentul investiției inițiale, cel puţin echivalentul în lei a 250.000 euro calculat la cursul de 

referinţă comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data subscrierii, fără a fi necesară 

completarea declaraţiei menționate la pct. 1; 

3. sunt membrii ai Consiliului de Administrație/Supraveghere, directori/membrii ai Directoratului sau 

angajați ai AFIA care administrează un FIA în ale cărui titluri de participare respectivele persoane 

investesc. 
 

Întrebarea 9: Consideraţi suficiente condiţiile prevăzute de definiţia mai sus menţionată şi instituirea 

în acest fel a unui singur tip de FIA destinate investitorilor semiprofesionali sau consideraţi necesară 

stabilirea unor categorii distincte de astfel de FIA de tipul celor menționate la întrebarea 8. ( 

 

5. Alte aspecte punctuale  

Reglementarea aspectelor legate de fuziunea și divizarea, respectiv lichidarea FIA. În acest sens va fi avută 

în vedere reconfigurarea actualelor dispoziții aplicabile AOPC, cu luarea în considerare atât a prevederilor 

similare aplicabile OPCVM, precum și principii de bună practica stabilite de organismele 

europene/internaționale care își desfășoară activitatea în domeniul pieței de capital (de ex. rezultatele 

exerciţiului “termination of CIS” derulat la nivelul IOSCO, funcţie de disponibilitatea acestora). Va fi avută 

în vedere configurarea respectivelor prevederi și cu luarea în considerare a specificului fondurilor de 

investiții versus cel al societăților de investiții. 

 

Întrebarea 10: Consideraţi potrivită abordarea propusă de către A.S.F. cu privire la reglementarea la 

nivel primar a aspectelor legate de fuziune, divizarea şi lichidarea FIA, conform celor prezentate mai 

sus?  

În cazul în care răspunsul dumneavoastră este negativ, vă rugăm să argumentati optiunea 

dumneavostra. 

 

Întrebarea 11: Care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, aspectele care ar trebui luate 

suplimentar în considerare? 

 

 


