
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 54/02.12.2013 
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, 
 

În temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.6 alin.(3), art.7 alin.(2), art. 
26, art. 27 și art. 28 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată 
prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
În baza prevederilor art. 5, art. 6, art. 32, art. 34, art. 73, art. 90 și art. 202 din OUG nr. 
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, 
În baza prevederilor art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1) pct. 20 și 23, art. 117 și art. 118 din Legea 
nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
În baza prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 204/2006 privind 
pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul prerogativelor conferite de lege, prin prezentul aviz A.S.F. formulează un răspuns 
oficial la chestiuni privind aplicarea legii și a normelor reglementare în vigoare, 
Având în vedere adresa societății civile de avocați TUCA ZBARCEA SI ASOCIAȚII 
înregistrată la A.S.F. cu nr. 5729/01.07.2013, 
În temeiul Hotărârii Parlamentului nr.60/2013 privind numirea membrilor Consiliului 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,    
nr. 680 din 05.11.2013,  
 
În urma deliberărilor din ședința din data de 20.11.2013, 
 
Emite următorul: 
 
 
 

AVIZ 
 
 

Art. 1 (1) Un organism de plasament colectiv (OPC) constituit sub forma unei societăți de 
investiții, societăți de investiții de tip închis, respectiv societăți de investiții financiare (SIF) și 
care este administrat de un consiliu de administrație/de supraveghere se prezumă, până la 
proba contrară, că acționează în mod concertat cu respectivul consiliu de administrație/de 
supraveghere. 
 
(2) Un OPC constituit sub forma unui fond deschis de investiții sau fond închis de investiții, 
respectiv sub una dintre formele prevăzute la alin. (1) și care este administrat de o societate de 
administrare a investițiilor (SAI) se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod 
concertat cu respectiva SAI. 
 
(3) Organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare a 
investițiilor se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat. 



 
Art. 2 Societatea-mamă a unei SAI se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod 
concertat cu OPC-urile administrate de respectiva SAI. 
 
Art. 3 (1) Fondurile de pensii administrate privat, reglementate prin Legea nr. 411/2004 
privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, respectiv fondurile de pensii facultative, reglementate prin Legea nr. 204/2006 
privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, se prezumă, până la 
proba contrară, că acționează în mod concertat cu societățile de administrare a acestora. 
 
(2) Fondurile de pensii menționate la alin. (1) care sunt administrate de aceeași societate de 
administrare se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat. 
 
(3) Prevederile art. 2 se aplică corespunzător și în ceea ce privește relația dintre societatea-
mamă a unui SAI și fondurile de pensii administrate de respectiva SAI. 
 
Art. 4 Prezentul aviz se comunică societății civile de avocați TUCA ZBARCEA SI 
ASOCIATII și se publică în Buletinul electronic al ASF pe site-ul www.cnvmr.ro. 
 
Art. 5 Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare 
asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului aviz. 
 
Art. 6 Direcția Reglementare din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare 
asigură comunicarea prezentului aviz. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DAN RADU RUȘANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


