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MINUTĂ ÎNCHEIATĂ ÎN URMA SUSŢINERII DEZBATERII PUBLICE  

DIN DATA DE 03.04.2014  

pe marginea Proiectului de Regulament privind autorizarea şi funcţionarea 
societăţilor de administrare a investiţiilor (SAI), organismelor de plasament 

colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi a depozitarilor OPCVM de modificare a 
Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv 
şi a depozitarilor 

 

 P R O C E S  V E R B A L   D E   Ş E D I N Ţ Ă  

Data: 03.04.2014, Ora 15:00, Durata: 3 h. 

Locul întâlnirii: Sediul Autorităţii de Supraveghere Financiară – Sala 4/P-01 din 
Splaiul Independenţei nr.15, sector 5, Bucureşti. 

Subiectul întâlnirii: Dezbatere publică asupra proiectului de Regulament privind 
autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor (SAI), organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi a depozitarilor OPCVM de modificare a 
Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 
administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor 

 

D I S C U Ţ I I – Derularea dezbaterii publice 

 
În introducere, Dl. Marian Balaban (din cadrul Direcției Reglementare SIIF) le-a mulţumit 
persoanelor prezente pentru interesul manifestat în procesul de reglementare de către 
ASF a domeniului OPCVM, conform celor mai recente evoluţii ale cadrului legal de la nivel 
naţional şi european. 
Ulterior, acesta a făcut o scurtă introducere precizând că această dezbatere s-a organizat 
în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, aducând la cunoştinţa participanţilor faptul că: 
- discuţiile din cadrul întâlnirii sunt înregistrate; 
- luările la cuvânt se vor face în ordinea înscrierii, conform tabelului cu participanţii înscrişi 
la dezbaterea publică; 
- timpul alocat fiecărui participant înscris este de maximum 5 minute, şi, având în vedere 
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faptul că de la o societate sunt înscrişi mai mulţi participanţi, a sugerat ca ideile acestora 
să fie sintetizate în aşa fel încât să fie susţinute de o persoană sau cel mult două; 
- încadrarea discuţiilor dezbaterii publice se va face în cel mult 3 ore; 
- perioada alocată consultării publice a proiectului de Regulament se va încheia în data de 
11 aprilie 2014, toate opiniile transmise până la această dată inclusiv fiind luate în 
considerare şi înregistrate la ASF; 
- în cele din urmă, Consiliul A.S.F. va decide măsurile aferente precum şi forma finală a 
regulamentului. 
Ca și considerente generale, majoritatea participanților la dezbatere au apreciat ca 
necesară definirea în preambulul proiectului de regulament a termenilor de “abuz al SAI” 
(stipulat la art. 79 alin. (3)) și “stat terț”. 
Ulterior, dl Marian Balaban în continuare a dat cuvântul în ordinea înscrierii la dezbatere a 
următoarelor persoanelor: 
1. Dna. Roxana Păunescu –  Raiffeisen Depozitar  

Aceasta a dorit să menționeze că susține demersul ASF de introducere a posibilității ca 
SAI să distribuie unități de fond și prin intermediul conturilor nominale (nominee). 
Pe de altă parte, aceasta a solicitat ca textul art. 60 alin. (2) lit. b) să fie armonizat cu cel 
al art. 23 alin. (2), în sensul uniformizării cerințelor de eligibilitate impuse pentru membrii 
Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere, directorilor și angajaților SAI cu 
cele aplicabile pentru pozițiile similare ocupate în cadrul depozitarului activelor OPCVM. 
 

2.Dl. Dragoș Neacșu – Erste Asset Management 
Acesta și-a exprimat opinia că art. 23 alin. (1) lit. d) punctul 2 ar trebui eliminat. 
Ulterior, domnia sa a subliniat necesitatea amendării prevederilor art. 99 alin. (3), în 
sensul corectării erorii materiale “prezentei dispuneri de măsuri” cu “prezentului 
regulament”, precum și la alin. (7), în sensul înlocuirii condiției pentru garanțiile 
financiare asociate împrumutului de valori mobiliare de a fi constituite din acțiuni aflate 
în componența indicilor BET-BET FI cu sintagma de “instrumente financiare lichide” sau 
“acțiuni ce intră în componența unor indici bursieri”. De asemenea, a fost solicitată 
explicitarea sintagmei de “titluri de stat” cu cea de “titluri de stat negociate pe o piață 
reglementată”. La acest punct al discuției, dl. Robert Burlan (Raiffeisen Asset 
Management) a propus diminuarea la art. 99 alin. (8) a procentului de 120%, ce 
constituie valoarea garanției minime din valoarea titlurilor împrumutate, acesta fiind 
considerat prea restrictiv.  
În continuare, dl. Dragoș Neacșu a solicitat amendarea textului proiectului de 
regulament aflat în consultare publică prin: 
- abrogarea art. 99 alin. (15), ce face referire la AOPC (care nu reprezintă obiectul 
regulamentului aflat în dezbatere publică); 
- înlocuirea la art. 113 alin. (2) lit. b) punctul 1 a termenului de “loc de tranzacționare” cu 
“piață de tranzacționare”; 
- introducerea unui paragraf nou la art. 113 alin. (3) privind evaluarea prin metoda 
marcării la piață pentru instrumentele financiare cotate și pentru care există un preț 
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compozit relevant obținut din prețurile de închidere ale instrumentului financiar din 
ultimele 30 de ședințe bursiere. Pe de altă parte, în situația neexistenței unui preț 
compozit relevant, se va opta pentru metoda evaluării prin amortizarea valorii 
instrumentului financiar în cauză. 
- introducerea la art. 115 alin. (1) lit. a) a valorii de achiziție (pe lângă valoarea contabilă 
și cea rezultată dintr-o evaluare în baza metodei valorii juste, conforme cu standardele 
IFRS) ca metodă acceptată de evaluare a valorilor mobiliare prevăzute la art. 3, punctul 
26 lit. c) din OUG nr. 32/2012; 
- necesitatea de definire la art. 116 alin. (1) a noțiunii de preț mediu ponderat ca media 
aritmetică pe ultimele 30 de zile de tranzacționare a acțiunilor evaluate, precum și 
înlocuirea la alin.(2) a termenului de “netranzacționate ” cu “neadmise la tranzacționare”. 
- extinderea prevederilor  art. 120 alin. (3) asupra tuturor ofertelor publice (inclusiv oferte 
publice inițiale), nu doar asupra ofertelor publice secundare de vânzare; 
- înlocuirea la art. 122 alin. (4) a sintagmei de “va fi efectuată” cu “poate fi efectuată”, 
pentru a putea permite și angajaților SAI (pe lângă experții autorizați de ANEVAR sau 
de alte organisme profesionale de evaluare) să efectueze evaluarea prin metoda valorii 
juste a activelor OPCVM; 
- adăugarea la art. 127 alin. (1) lit. c) a și a unei noi categorii de cheltuieli, respectiv “și 
alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacționare” (ce includ cele impuse prin 
prevederile Regulamentul nr. 648/2012 - EMIR); 
- introducerea la art. 130 alin. (4) a posibilității, pentru fondurile denominate în moneda 
euro, de utilizare a cursului Băncii Centrale Europene drept curs de referință pentru 
stabilirea valorii instrumentelor financiare ce compun VAN-ul, prețul de emisiune sau cel 
de răscumpărare pentru titluri de participare emise de OPCVM; 
- completarea prevederilor art. 195 alin. (3) lit. a) cu sintagma de “investiție DIRECTĂ în 
respectiva țară terță”. 
 

3. Dna. Dorina Josan – BT Asset Management 
Domnia sa a opinat că proiectul de regulament ar putea fi completat cu introducerea 
unei prevederi pentru utilizarea platformelor electronice de internet-banking ale 
instituțiilor de credit pentru răscumpărarea de unități de fond (tranzacționate online 
conform Instrucțiunii nr. 2/2009), în condițiile în care deja în prezent se pot subscrie 
astfel de instrumente financiare, iar până în prezent nu au fost semnalate probleme de 
securitate a datelor clienților sau de decontare. Prin urmare, aceasta a propus ca la art. 
103 să fie specificat că contractul încheiat pentru accesul clienților la internet-banking să 
fie asimilat cu contractul la distanță agreat de ASF. 
Pe de altă parte, aceasta a sugerat (opinia sa fiind împărtășită și de dl. Robert Burlan) 
ca art. 122 alin. (7) să fie amendat sau eliminat, deoarece desemnarea unei terțe părți 
externe care să efectueze anual o analiză privind riscul de conflict de interese referitor 
la procedurile și metodele de evaluare realizate de către SAI, ar comporta costuri prea 
ridicate pentru SAI, care în final s-ar răsfrânge asupra investitorilor săi. Această 
propunere se bazează și pe faptul că procedurile interne ale SAI sunt deja auditate 
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conform standardelor IFRS de un auditor extern. 
Mai mult, dna. Josan a propus ca la art. 123 alin. (5) să se înlocuiască obligația de 
rotunjire a VAN cu minim 4 zecimale cu doar minim 2 zecimale. 
Ca și observație generală, aceasta a sugerat ca anexele la proiectul de regulament să 
fie complete, neredundante și consistente. Concret, sumele în curs de decontare ar 
trebui incluse într-un singur tabel și nu defalcate pe fiecare tip de instrumente financiare. 
De asemenea, în cadrul anexelor, aceasta a susținut înlocuirea termenului de 90 de zile 
cu 30 de şedinţe bursiere (ca şi criteriu de lichiditate). 
Mai mult, la anexa nr. 10, nu ar trebui ca obligaţiunile evaluate pe baza amortizării să fie 
clasificate funcţie de criteriul lichidităţii de tranzacţionare. 
 

4. Dl. Adrian Tudose – Asociația Administratorilor de Fonduri din România 
Acesta a subliniat necesitatea înlocuirii termenului de OPC cu OPCVM pe tot parcursul 
textului proiectului de regulament. 
Totodată, acesta a solicitat corectarea erorii de trimitere de la art. 114 alin. (1) la art. 9 
din Regulamentul CE nr. 1287/2006, prin anularea respectivei trimiteri și înlocuirea 
acesteia cu cea de la alin. (3) al aceluiași articol, respective “determinată pe baza 
volumului și a numărului de tranzacții înregistrate în anul calendaristic anterior [în loc de 
în ultimele 365 de zile], aferent zilei pentru care se efectuează calculul”.  
În final, dl. Adrian Tudose a dat asigurări că va transmite ASF și alte observații 
punctuale ale AAF pe marginea proiectului de regulament, până la finalul perioadei de 
consultare publică (11 aprilie 2014). 

 
5. Dl. Cristian Pascu - BCR Depozitar 

Dl. Cristian Pascu a propus ca fiecare element de raportare din tabelele aflate în 
anexele proiectului de regulament să fie explicitate cu exemple concrete, în special prin 
includerea în macheta de raportări și a contractelor repo. 
Totodată, acesta a înaintat o serie de propuneri de modificări punctuale ale proiectului 
de regulament, respectiv: 
- la art. 93 alin. (3) să fie stipulat că notificarea ASF și transmiterea procesului verbal de 
predare-primire de către noul depozitar al OPCVM să se realizeze în termen de 15 zile; 
- la art. 99 să fie enumerate exhaustiv responsabilitățile depozitarului referitoare la 
garanțiile aferente împrumutului de valori mobiliare; 
- introducerea unui nou alin. (4) după art. 101 alin. (3), care să stipuleze că toate sumele 
care nu pot fi returnate/recuperate să fie încadrate la categoria venituri/pierderi; 
- la art. 119 alin. (2) să fie introduse mențiuni suplimentare pentru evenimentele 
corporative (precum majorări de capital, diminuări de capital etc.) pentru acțiunile 
neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată/ATS; 
- art. 70 alin. (3) să fie reformulat, în sensul în care toate modalitățile de decontare ar 
trebui specificate în prospectul OPCVM avizat de ASF; 
- la art. 83 alin. (3) ar trebui eliminată noțiunea de “active de natură contabilă”, ce nu are 
aplicare pentru OPCVM, ci doar pentru AOPC; 
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- prevederile art. 87 alin. (5) să fie corelate cu cele ale art. 92 alin. (1), în sensul stipulării 
faptului că noul contract de depozitare urmează a se realiza cel târziu în prima zi 
lucrătoare următoare celei de a 90-a zi; 
- la art. 122 alin. (2), ar trebui indicată o metodă unică agreată de ASF de calculare a 
corecțiilor de VAN (limita de materialitate) și nu lăsată la latitudinea fiecărei SAI în parte 
(deși aceasta este practica europeană). 
 

6. Dl. Teodor Zeamă Neagră – BRD Depozitar 
Domnia sa a propus ca la art. 114 alin. (2), acţiunile admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată/ATS dintr-un stat terţ, cât şi dintr-un stat membru UE, să fie evaluate la 
preţul de referinţă de pe piaţa cea mai lichidă şi nu neapărat de pe piaţa din statul 
membru UE. La alin. (3) al aceluiaşi articol a fost agreată înlocuirea termenului de 365 
de zile cu anul calendaristic anterior pentru calcularea gradului de lichiditate a pieţei 
bursiere de referinţă. Propunerea a fost susținută și de dl. Robert Burlan. 
La art. 190 alin. (1), acesta a întrebat în ce măsură depozitarul are ca atribuție 
verificarea criteriilor de la literele a) - c), în condițiile în care acesta nu realizează o 
analiză financiară complexă asupra portofoliului de investiții ale OPC. Referitor la 
subiect, dl. M. Balaban a dat asigurări că respectiva propunere va fi analizată și 
preluată, în condițiile în care respectivele criterii nu sunt o condiție impusă strict prin 
reglementările europene. 
La art. 247, dl. Zeamă Neagră a propus inserarea modului de evaluare a acțiunilor 
admise la tranzacționare pe piața RASDAQ, pe segmentele RGBS și XMBS, precum şi 
pe piaţa UNLS a BVB, conform clarificărilor pe care ASF le-a transmis de-a lungul 
timpului. 
Totodată, dl. Zeamă Neagră a solicitat modificarea procedurii de notificare a ASF de 
către depozitarii OPCVM care dețin și calitatea de custode, în sensul de a nu mai trimite 
2 notificări distincte, ci o singură notificare comună.  

 
7. Dl. Robert Burlan – Raiffeisen Asset Management 

Domnia sa a propus o serie de observații punctuale referitoare la proiectul de 
regulament, respectiv:  
- La art. 123 alin. (8) să se insereze și metodele de alocare a activelor pe clase de 

unități de fond, necesare pentru înființarea unor fonduri locale de tip umbrelă (care 
au un activ comun la bază). 

- La art. 128 alin. (2) să fie admisă posibilitatea și pentru SAI care administrează 
OPCVM de a încasa comisioane de răscumpărare, în mod similar cu societățile de 
investiții autoadministrate. 

- La art. 153 alin. (2) să fie stipulat că SAI supune autorizării modificarea comisionului 
de depozitare şi administrare, numai atunci când se depășește nivelul maxim 
asumat în prospect. 

- La art. 175 alin. (5) să se introducă posibilitatea votului discreționar pentru SAI în 
numele deținătorilor de unități de fond (propunere reținută, ce face în prezent 
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obiectul unei analize mai ample –nu doar pentru OPCVM- derulate la nivelul ASF). 
 
 
8. Dna. Daniela Vasile - Certinvest 

Domnia sa a propus ca la art. 16 lit. k) să fie inserată posibilitatea de percepere de 
comisioane de penalizare de către SAI, dacă clienţii portofoliilor individuale de investiţii 
doresc rezilierea contractului anterior expirării acestuia. 
Mai mult, acesta a sugerat ca prevederile art. 17 alin. (3) lit. g) şi h) să fie amendate, în 
sensul înlăturării obligaţiilor SAI de a transmite toate detaliile tranzacţiilor efectuate 
discreţionar pentru clienţii pentru care se realizează administrare de portofoliu 
individual.  În mod similar, la litera c) ar trebui reformulat termenul de “corect”, întrucât 
este prea subiectiv. 

 
9. Dna. Alina Pica – Erste Asset Management 

Domnia sa a propus modificarea art. 17 alin. (3) la următoarele litere: 
- Lit. d) – adăugarea sintagmei de “executarea tranzacţiilor”; 
- Lit. e) – înlocuirea termenului de declaraţie cu formular de raportare, pentru claritate. 
La art. 17 alin. (7), aceasta a propus explicitarea termenului de PROMPT ca fiind 2 zile 
lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei/confirmării executării ordinelor de la 
intermediar, după caz (propunere susținută și de dna. Dorina Josan). 
La art. 17 alin. (8), aceasta a propus înlocuirea termenului de 1 zi lucrătoare cu 2 zile 
lucrătoare, iar la art. 98 alin. (7) a sugerat înlocuirea termenului de 3 zile lucrătoare cu 5 
zile lucrătoare. 
Pe de altă parte, la art. 2 alin. (3), aceasta a propus ca de la categoria suporturilor 
durabile să fie excluse „unitățile centrale ale computerelor personale pe care este 
stocată poșta electronică de tip e-mail” și menținută doar obligația stocării durabile a 
poștei electronice efective.  
În final, dna. Alina Pica a propus ca limba de circulaţie internaţională acceptată de ASF 
să fie limba engleză. 

 
10. Dl. Horia Gusta – Certinvest 

Dl. Horia Gusta a înaintat o serie de propuneri referitoare la proiectul de regulament 
aflat în dezbatere publică, şi anume amendarea:  
- Art. 7 alin. (3), prin eliminarea termenului de „externi” din cel de “clienţi externi”, 

precum şi a sintagmei “custode global”, pentru a putea permite SAI să distribuie 
unităţile de fond ale unor OPCVM administrate de alte SAI (inclusiv din România) 
prin intermediul conturilor nominale (nominee accounts). Referitor la acest subiect, 
reprezentanții ASF și dl. Cristian Pascu au explicat că această propunere este 
binevenită, cu condiția deținerii de către SAI care administrează OPCVM ale cărui 
titluri de participare sunt distribuite de alt SAI a listei zilnice cu deținătorii individuali 
(beneficiarii reali) de unități de fond. 

- Art. 8, prin abrogarea obligației ca brokerul de pensii să fie înscris în calitate de 
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distribuitor de unități de fond ale OPCVM. 
- Art. 12, prin eliminarea interdicției ca agentul de distribuție (persoană juridică) să nu 

aibă acționariat comun cu SAI. 
- Art. 46 alin. (4), prin înlăturarea obligației de verificare a specimenului de semnătură 

și înlocuirea acestuia cu solicitarea directă a documentelor de identitate. 
- Art. 104 alin. (4), prin amendarea procedurii pentru tranzacțiile derulate prin internet, 

în sensul propunerii de transmitere a unui singur plic clientului, urmând ca parolele 
de acces să fie comunicate ulterior doar prin intermediul poștei electronice. 

- Art. 245 alin. (1), prin diminuarea severității sancțiunilor pentru nerespectarea 
condițiilor impuse la autorizare, respectiv de suspendare a autorizației, cât prin 
înlocuirea termenului de “de la constatare” cu “de la data comunicării constatării”.  

 
11. Dna. Dana Damian – SAI Intercapital 

Aceasta a solicitat explicitarea detaliată a sintagmei “taxe și impozite asociate aflate în 
sarcina investitorilor” de la art. 16 lit. g), dar majoritatea participanților prezenți la 
dezbatere au dezavuat propunerea, deoarece aceste taxe au o frecvență de modificare 
foarte mare și nu ar fi eficient ca regulamentul să fie amendat cu fiecare modificare a 
Codului Fiscal. 
De asemenea, aceasta a propus ca la art. 32 alin. (1) termenul de 5 zile să fie înlocuit 
cu 5 zile lucrătoare.    

 
În final, Dl M. Balaban a mulţumit participanţilor pentru implicare şi încadrarea în cele 3 
ore propuse pentru dezbateri, menţionând că ASF aşteaptă în continuare propunerile 
entităţilor cu justificarea acestora până pe 11 aprilie 2014. 
Dl. M. Balaban a precizat că minuta dezbaterii publice va fi postată pe site-ul ASF. Forma 
finală a propunerii de regulament şi tabelul centralizator cu observaţiile din perioada de 
consultare publică vor fi înaintate Consiliului ASF pentru decizia finală. 

 
Anexă: Tabel cu participanţii prezenți la dezbaterea publică pe marginea Proiectului de 
Regulament privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor 
(SAI), organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi a depozitarilor 
OPCVM de modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi 
funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament 
colectiv şi a depozitarilor. 
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Anexă 
 
 
 

Tabel cu participanţii înscrişi la dezbaterea publică pe marginea Proiectului de 
Regulament privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a 

investiţiilor (SAI), organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) 
şi a depozitarilor OPCVM de modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 
privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a 

organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nume persoane Funcţie Entitate 

1. Horia Gustă Certinvest Preşedinte DG 

2. Daniela Vasile Certinvest Conducător 

3. Robert Burlan SAI Raiffeisen AM Director investiţii 

4. Dana Damian SAI Intercapital  Controlor intern 

5 Victor Strâmbei BRD Depozitar sef serviciu 

6. Teodor Zamă Neagră BRD Depozitar Controlor intern 

7. Roxana Paunescu Raiffeisen Depozitar Director dezvoltare 

8 Vasile Cristian Pascu BCR Depozitar Sef departament 

9. Dorina Josan BT-Am Director general 

10. Dragoş Neacşu AAF Preşedinte  

11. Alina Pica ERSTE AM Controlor intern 

12. Tudose Adrian AAF Director executiv 

 
 

 


