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Nota de fundamentare 

 

Regulamentul A.S.F. nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile 

reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 

297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de 

investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital a fost 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.537 în data de 20 iulie 2015. Regulamentul 

menţionat pune în aplicare Ghidul  privind tratarea plângerilor în sectorul valorilor mobiliare 

(ESMA) şi în sectorul bancar (EBA) publicat în data de 25.08.2014, ghid în legătură cu care 

A.S.F. şi-a exprimat intenţia de a se conforma şi ale cărui prevederi se regăseau parţial în 

următoarele acte normative în vigoare la nivel naţional: 

 

 Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare;  

 Regulamentul A.S.F. 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. 

 

Pentru rigurozitatea implementării Ghidului mai sus menţionat la nivelul legislaţiei pieţei de 

capital autohtone, clarificarea regimului de aplicare a acestuia, asigurarea unei mai bune 

înţelegeri şi aplicări a regulamentului de către entităţile cărora li se adresează, precum şi pentru 

creşterea gradului de armonizare a acestuia cu prevederile legislaţiei în vigoare, incidente 

acestor entităţi, A.S.F. a elaborat un proiect de modificare şi completare a Regulamentului 

A.S.F. nr. 9/2015, incluzând prevederi referitoare în special la aria de cuprindere şi aplicare a 

regulamentului.  

 

Astfel, proiectul de regulament are în vedere inclusiv abordarea surprinsă de către legislaţia 

europeană relevantă (MiFID) care reglementează aspecte privind protecţia investitorilor 

(clienţilor) în relaţiile cu prestatorii de servicii şi activităţi de investiţii, inclusiv aspecte legate 

de supravegherea respectării normelor de conduită de către sucursalele anumitor categorii de 

entităţi din alte state membre UE de către autoritatea competentă a statului membru în care se 

regăseşte sucursala. 

 

Prevederile proiectului de Regulament pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2015 

privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și 

a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative a petițiilor 
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referitoare la activitatea acestora pe piața de capital (Anexa 1) sunt în concordanţă cu 

recomandările Ghidului ESMA privind tratarea plângerilor în sectorul valorilor mobiliare 

(ESMA) şi în sectorul bancar (ABE) şi clarifică regimul de aplicare a acestuia.   

 


