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REFERAT DE APROBARE 

privind proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF 

nr.10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative  

 

 

Prezentul proiect de regulament modifică și completează prevederile relevante din cadrul 

Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 cu privire la procedura de înregistrare și condițiile de 

funcționare a A.F.I.A. înregistrați, în vederea simplificării regulilor aplicabile A.F.I.A. care 

beneficiază de excepția de la autorizare prevăzută de art. 2 din Legea nr. 74/2015 și creșterea 

gradului de conformitate a prevederilor acestui regulament cu prevederile aplicabile din lege. 

 

În acest context, obiectivul final al acestui proiect de regulament este creșterea gradului de 

flexibilitate și armonizare a cadrului legal aplicabil în materia fondurilor de investiții alternative și 

a administratorilor acestora astfel încât să fie stimulată și încurajată înregistrarea și funcționarea 

acestor tipuri de entități în România pentru a contribui la creșterea și dezvoltarea industriei de 

fonduri de investiții autohtonă.   

 

Acest demers este întreprins în cadrul unei inițiative mai ample a ASF de revizuire a 

reglementărilor secundare incidente OPC, având drept scop simplificarea și debirocratizarea 

procesului de autorizare a O.P.C., precum și standardizarea într-o măsură cât mai mare  a 

documentației necesare autorizării astfel încât să rezulte o procedură mai simplă și mai flexibilă.  

 

Reglementările secundare emise în aplicarea Legii nr. 74/2015 (n.r.: Regulamentul ASF nr. 

10/2015) au fost elaborate cu luarea in considerare a specificului pieței autohtone de la acel 

moment, în vederea adaptării cadrului legal la realitatea industriei, și anume existența AOPC-

urilor, administrate până la acel moment de către SAI-uri, care ulterior apariției cadrului legal 

AFIA/ FIA au fost aliniate la prevederile acestuia.  

 

Având în vedere faptul că industria națională trece la o nouă etapă după cea de adaptare/ acomodare 

la noul cadru legal, și anume la aceea de dezvoltare/ interes pentru noi business-uri, prezenta 

inițiativă a ASF este de a adapta procesul de înființare/ funcționare a AFIA înregistrați la noua 

realitate a pieței.  

 

 

 

 


