
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

 

AVIZ NR. 71/19.06.2014 

 

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 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT 
LIMITED UK Sucursala București, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 41460/30.04.2014 de 
interpretare a art. 17 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010, 
 
În baza prevederilor art. 116 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
În temeiul art. 4 alin. (3) lit. d) din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și 
completările ulterioare,  
 
Având în vedere prevederile art. 17-20 din Regulamentul nr. 4/2010, cu modificările și 
completările ulterioare,   
 
Luând în considerare prevederile art. 15324 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 
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, a  Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 232/01.04.2014, a Hotărârii Parlamentului nr. 

26/16.06.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443/17.06.2014 și a 

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

 
În urma deliberărilor din ședința din data de 19.06.2014, 
 

Emite următorul: 

A V I Z 
 

Art. 1 Valoarea activului net calculată conform prevederilor art. 17 din Regulamentul 

C.N.V.M. nr. 4/2010, cu modificările și completările ulterioare, este stabilită în scopul 

informării investitorilor şi publicării în rapoartele periodice conform legislaţiei în vigoare 

specifice pieţei de capital, nefiind utilizată în aplicarea prevederilor art. 69 din Legea nr. 

31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare. 

 



Art. 2 Prezentul aviz se comunică FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT 
MANAGEMENT LIMITED UK Sucursala București și se publică în Buletinul electronic al 
ASF şi 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 
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