
  

 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 21/30.04.2014 

 

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 şi art. 27 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 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 POPOVICI NIŢU ŞI ASOCIAŢII înregistrată la A.S.F. cu 

nr. RG 28963/27.03.2014 de interpretare a art. 57 din OUG nr. 32/2012, 

 

Având în vedere prevederile art. 202 alin. (1) 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. 116 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

În temeiul art. 56 și art. 193 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 

administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor și a art. 2 din Dispunerea 

de măsuri nr. 18/2010,  

 

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 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În urma deliberărilor din ședința din data de 30.04.2014, 

 

Emite următorul: 

AVIZ 

 

Art. 1 Prevederile art. 57 din O.U.G. nr. 32/2012 privind obligaţia folosirii şi publicării doar a activului net 

certificat de depozitar sunt aplicabile corespunzător şi organismelor de plasament colectiv altele decât 

OPCVM-urile (AOPC). 

 

Art. 2 Prezentul aviz se comunică societății civile de avocați POPOVICI NIŢU ŞI ASOCIAŢII și se publică 

în Buletinul electronic al ASF pe site-ul www.asfromania.ro. 

 

Art. 3 Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului aviz. 

 

Art. 4 Direcția Reglementare din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură 

comunicarea prezentului aviz. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

MIRCEA URSACHE 

http://www.asfromania.ro/

