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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

PROIECT 

 

Regulament pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile 

Autorităţii de Supraveghere Financiară 

 

 

În conformitate cu prevederile: 

 

- art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2), art. 14, art. 18 alin. (1) 

şi (2) şi art. 28 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; 

- art. 13 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

514/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament. 

 

 

Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind 

veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 2 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu 

următorul cuprins: 

„f) organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare 

O.P.C.V.M. - fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii, care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii: 

1. au ca unic scop efectuarea de investiţii colective, plasând resursele băneşti în 

instrumente financiare lichide la care se face referire la art. 82 din Ordonanţa de urgenţă nr. 
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32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de 

administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 

privind piaţa de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu 

modificările ulterioare, şi operând pe principiul diversificării riscului şi administrării 

prudenţiale; 

2. titlurile de participare sunt, la cererea deţinătorilor, răscumpărabile continuu, direct 

sau indirect, din activele respectivelor organisme. Activitatea O.P.C.V.M. de a se asigura că 

valoarea titlurilor sale de participare pe o piaţă nu variază semnificativ în raport cu valoarea 

activului net unitar poate fi considerată echivalentă a operaţiunii de răscumpărare.” 

 

 

2. La articolul 151, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Tariful menţionat la pct. 1.18 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul în care A.S.F. 

solicită modificări ale reglementărilor proprii ale operatorilor de piaţă/de sistem, depozitarilor 

centrali, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, organismelor de plasament colectiv, 

fără ca entitatea să fi făcut anterior o cerere de aprobare a modificărilor.” 

 

 

3. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 25. - (1) Cota aplicată veniturilor din exploatare prevăzută la pct. 3 din anexa  

nr. 3 se aplică societăţilor de administrare a investiţiilor autorizate de A.S.F./administratorilor 

fondurilor de investiţii alternative din România înregistrate/autorizate de A.S.F., societăţilor 

de administrare a vehiculelor investiţionale, traderilor, operatorilor de piaţă/operatorilor de 

sistem autorizaţi de A.S.F., depozitarilor centrali, caselor de compensare/contrapărţilor 

centrale, consultanţilor de investiţii şi depozitarilor avizați de A.S.F. pentru activitatea de 

depozitare. 

(2) Sumele percepute pentru monitorizarea entităţilor menţionate la alin. (1), se 

determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3, au drept bază de calcul 

veniturile din exploatare obţinute din activităţile supravegheate de A.S.F. - Sectorul 

instrumentelor şi investiţiilor financiare, desfăşurate de acestea, calculate conform 

reglementărilor contabile în vigoare aplicabile acestor entităţi, şi se virează trimestrial 

conform art. 35 alin. (1) şi (3).” 
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4. Titulul  anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Cote și tarife aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare şi ofertelor publice” 

 

 

5. La anexa nr. 1 punctul, 1 litera d1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ 

Nr. 

crt. 
Categoria de venituri 

Precizări (operaţiunea, baza de calcul 

căreia i se aplică cota etc.) 

Nivelul tarifului 

(lei)/cotei (%) 

1. Cotă din valoarea tranzacţiilor cu 

instrumente financiare derulate 

în cadrul sistemelor de 

tranzacţionare supravegheate, cu 

excepţia tranzacţiilor cu 

instrumente financiare derivate 

d1) cu obligaţiuni, inclusiv cele convertibile 

în acţiuni; 

d1) 0,01% 

”. 

 

 

6. La anexa nr. 1 punctul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ 

Nr. 

crt. 
Categoria de venituri 

Precizări (operaţiunea, baza de calcul 

căreia i se aplică cota etc.) 

Nivelul tarifului 

(lei)/cotei (%) 

2. Tarife aplicabile tranzacţiilor cu 

instrumente financiare derivate 

derulate în cadrul sistemelor de 

tranzacţionare supravegheate 

b) Tariful pentru tranzacţiile cu instrumente 

financiare derivate derulate de către 

intermediarii care au calitate de "Market 

Maker" în raport cu un instrument derivat 

b) 0 lei/contract 

 

”. 

7. La anexa nr. 1 punctul 5, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ 

Nr. 

crt. 
Categoria de venituri 

Precizări (operaţiunea, baza de calcul 

căreia i se aplică cota etc.) 

Nivelul tarifului 

(lei)/cotei (%) 

5. Cotă din valoarea ofertelor publice 

de vânzare 

b) Cotă din valoarea ofertelor publice 

de vânzare aferente obligaţiunilor 

corporative, obligaţiunilor emise de 

autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale şi titlurilor de stat  

b) 0,05%, dar nu mai 

mult de 250.000 lei 

 

”. 
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8. La anexa nr. 3, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ 

Nr. 

crt. 
Categoria de venituri 

Precizări (operațiunea, baza de 

calcul căreia i se aplică cota) 

Nivelul 

tarifului/taxei/cotei 

(%) 

3. Cote/Tarife/Taxe percepute pentru 

monitorizarea entităţilor prevăzute la 

art. 25 alin. (1) din Regulamentul nr. 

16/2014 privind veniturile Autorităţii 

de Supraveghere Financiară, cu 

modificările şi completările 

ulterioare  

cotă aplicată veniturilor din exploatare 

ale entităţilor prevăzute la art. 25 alin. 

(1) din Regulamentul nr. 16/2014 cu 

modificările şi completările ulterioare 

1% 

”. 

 

 

Art. II. -  Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

şi intră în vigoare la …………………………. 

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Mişu Negriţoiu 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti,  

Nr. 
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