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REFERAT DE APROBARE 

privind Proiectul de Regulament pentru completarea art. 114 din Regulamentului A.S.F. 

nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a 

organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de 

plasament colectiv în valori mobiliare, precum și pentru modificarea Regulamentului 

A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative 

 

 

Prezentul proiect de regulament  modifică și completează prevederile relevante din cadrul 

Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 cu privire la evaluarea activelor O.P.C.V.M., prevederi 

aplicabile totodată și F.I.A. conform art. 17 alin. (7) din Regulamentul ASF nr. 10/2015, în 

vederea acomodării situațiilor atipice de lipsă de lichiditate a unor emitenți aflați în portofoliul 

acestora și în care metoda de evaluare a deținerilor O.P.C. în astfel de societăți prevăzută de 

actualul cadru legal nu este relevantă (e.g. metoda marcării la piață în condiții normale de 

lichiditate bursieră, prevăzută la art. 113 din Regulamentul ASF nr. 9/2014).   

 

Aceste situații au fost  adresate în cazul F.I.A., prin introducerea la nivelul Regulamentului ASF 

nr. 7/2020 a articolului 45 alin. (11) și (12), însă prevederile acestui articol ar urma să se aplice 

în cazul A.O.P.C. autorizate de A.S.F. anterior intrării în vigoare a Legii nr/ 243/2019 de la data 

autorizării în calitate de F.I.A.C./ F.I.A.S. astfel cum este prevăzut la art. 72 alin. (4) din același 

regulament.  

Prin urmare, având în vedere necesitatea aplicării de urgență a acestor prevederi, precum și 

aplicarea unitară a acestora în cazul tuturor O.P.C.-urilor, având în vedere faptul că regulile de 

evaluare aplicabile și O.P.C.V.M. și F.I.A. se regăsesc la nivelul Regulamentului A.S.F. nr. 

9./2014,  a fost elaborat  prezentul proiect de regulament. 

  

De asemenea, având în vedere propunerea de introducere la nivelul Regulamentului A.S.F. nr. 

9/2014 a unor prevederi care să adreseze situația descrisă mai sus, prevederi aplicabile tuturor 

O.P.C.-urilor (e.g.:O.P.C.V.M. și F.I.A.) este necesară abrogarea prevederilor art. 45 alin. (11) 

și (12) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, acestea devenind redundante.  

 

 

 

 

 

 


