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Potrivit art.63 alin.(6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii 

alternative, Autoritatea de Supraveghere Financiară are obligaţia elaborării și emiterii în 60 de 

zile de la data intrării în vigoare a acesteia, de reglementări secundare în aplicarea 

respectivului act normativ, cu luarea în considerare a standardelor tehnice adoptate de Comisia 

Europeană (cu privire la prevederile Directivei 2011/61/UE privind administratorii de fonduri 

de investiţii alternative - DAFIA) şi a Orientărilor emise de ESMA în legătură cu înfiinţarea şi 

funcţionarea AFIA, inclusiv în ceea ce priveşte tratamentul aplicabil A.O.P.C.-urilor ale căror 

titluri de participare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau sistem alternativ 

de tranzacţionare.  

Prin urmare, menţionăm că dispoziţiile proiectul de regulament de faţă se completează cu 

prevederile următoarelor Regulamente ale Comisiei Europene: 

a) Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei de completare a Directivei 

2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările condițiile 

generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, denumit în 

continuare Regulamentul (UE) nr. 231/2013; 

b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2013 al Comisiei de stabilire a procedurii 

pentru AFIA care optează să intre sub incidența Directivei 2011/61/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 447/2013; 

c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 448/2013 al Comisiei de instituire a unei 

proceduri pentru stabilirea statului membru de referință al unui AFIA din afara UE în temeiul 

Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului, denumit în continuare 

Regulamentul (UE) nr.448/2013; 

d) Regulamentul delegat (UE) nr. 694/2014 al Comisiei de completare a Directivei 

2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice 
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de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiții alternative, 

denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 694/2014. 

În baza prevederilor menționate mai sus, Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul 

Instrumentelor și Investițiilor Financiare a elaborat un proiect de Regulament privind 

administratorii fondurilor de investiții alternative. 

În acest sens, Direcţia Reglementare-Autorizare SIIF a procedat la configurarea proiectului de 

regulament care tratează, similar Legii nr. 74/2015, în principiu problematica administratorilor 

de fonduri de investiții alternative
1
, problematica fondurilor de investiții alternative (inclusiv a 

depozitarilor FIA) fiind adresată doar din prisma obligaţiilor (de ex. de raportare) aflate în 

sarcina AFIA. 

Astfel, proiectul de regulament menționat anterior, conține specificaţii tehnice privind 21 

articole din Legea nr. 74/2015. Dintre acestea, 17 articole
2
 indică situații exprese ce trebuie 

clarificate prin reglementari ce trebuie emise de A.S.F., restul de articole referindu-se la 

sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor legii și ale reglementărilor A.S.F. (art. 51 

alin. (1), art. 52 alin. (5) si art. 54 alin. (1)), respectiv la obligația pe care o are A.S.F. de a 

emite reglementari in 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii (art. 63 alin. (6)). 

Din cele 17 articole indicate în nota de subsol o serie de articole, privesc aspecte legate de 

activitatea FIA, în speţă distribuţia transfrontalieră a FIA (art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (10), 

art. 38 alin. (2), art. 46 alin. (3), art. 47 alin. (1) şi (2), art. 49 alin. (3)), motiv pentru care 

suplimentar aspectelor legate de activitatea AFIA, regulamentul prevede şi dispoziţii privind 

reglementarea distribuţiei transfrontaliere a titlurilor de participare, mai ales în condiţiile în 

care Norma A.S.F. nr. 13/2013
3
 cu modificările şi completările ulterioare a fost abrogată 

automat (art. 1 alin. (1) din normă) odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2015. 

De asemenea, proiectului de regulament conţine în anexe o serie de formulare de autorizare şi 

înregistrare a AFIA, ce au fost configurate, pe baza principiului celei mai bune practici, cu 

luarea în considerare a modelelor utilizate şi de alte State Membre care au implementat 

anterior DAFIA, în timp ce forma şi conţinutul raportărilor ce trebuie realizate de AFIA este 

cea prevăzută în anexele la Regulamentul (UE) nr. 231/2014, cu luarea în considerare 

                                                           
1
 Reamintim faptul că DAFIA reglementează activitatea administratorilor de fonduri alternative (AFIA), 

activitatea fondurilor de investiții alternative (FIA -în cazul României AOPC-urile) rămânând în continuare 

apanajul reglementării la nivelul fiecărui stat membru UE.  
2
 Art. 2 alin. (2) lit. a) şi b), art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1) lit. b), art. 18 alin. (5), art. 19 alin. (1) si (2), art. 20 alin. 

(3), art. 27 alin. (4), art. 30 alin. (4), art. 31 alin. (7), art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (10), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. 

(18), art. 46 alin. (3), art. 47, art. 49 alin. (3), art. 57 alin. (3). 
3 Norma nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a 

titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, 

precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt 

organism de plasament colectiv din România 
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formatului de raportare prevăzut în documentul ESMA AIFMD - Reporting - XML documents 

- V1.2. (la care a contribuit în mod substanțial ESMA-ITMG, din care au făcut parte 

reprezentanţi ai A.S.F.), precum şi a explicaţiilor/precizărilor din Ghidul ESMA nr. 869/2014 

şi a răspunsurilor ESMA prezentate în cadrul Secţiunii III din documentul de întrebări şi 

răspunsuri al ESMA, Q&A on the Application of the AIFMD. 

 

 

 

 


