REFERAT DE APROBARE
privind proiectul de Regulament cu privire la procedura de retragere a notificării efectuate de
OPCVM sau AFIA din România sau din alte state membre cu privire la distribuția titlurilor de
participare, precum și cu privire la procedura de notificare de către AFIA din România sau
din alte state membre a activității de pre-marketing
Urmare a publicării în Jurnalul Oficial al U.E. a Directivei (UE) 2019/11601 a Parlamentului
European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE și
2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv la
nivelul ASF a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii
nr.297/2004 privind piața de capital, pentru modificarea și completarea Legii nr. 74/2015 privind
administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață în vederea
transpunerii prevederilor acestei directive. Termenul-limită de transpunere al Directivei
2019/1160/UE este 2 august 2021.
Având în vedere faptul că în prezent proiectul de lege mai sus menționat se află pe circuitul interinstituțional de aprobare, ASF propune emiterea unei norme tranzitorii în vederea transpunerii
anumitor prevederi din Directiva 2019/1160/UE.
Prin urmare, prezentul proiect de regulament conține o serie de prevederi cu privire la procesul de
distribuție transfrontalieră a O.P.C. (O.P.C.V.M. sau F.I.A.), și anume cu privire la procedura de
retragere a notificării efectuate de OPCVM și/sau AFIA din România și/sau din alte state membre
cu privire la distribuția titlurilor de participare/ claselor de acţiuni/unităţi de fond, obligația de a
pune la dispoziția investitorilor din România/ alte state membre structuri care să asigure
îndeplinirea anumitor sarcini, precum și la procedura de notificare de către AFIA din România și/
sau din alte state membre a activității de pre-marketing. Aceste prevederi introduc elemente de
noutate la nivelul legislației comunitare, activitatea de pre-marketing fiind de mare interes pentru
majoritatea AFIA de la nivel european, acest aspect justificând totodată necesitatea emiterii acestei
norme.
Prezentul regulament va fi abrogat la momentul intrării în vigoare a proiectului de lege.
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