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REFERAT DE APROBARE 

privind Proiectul de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. 

nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară 

 

 

 

Propunerile de modificare și completare a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 

promovate prin Proiectul de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului 

A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară au fost introduse 

în vederea actualizării prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 în conformitate cu  

recentele evoluții înregistrate la nivelul legislației aplcabile în domeniul pieței de capital  prin 

apariția Legii nr. 244/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 

2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de 

modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754/27.07.2022. 

 

Aceste propuneri care vizează introducerea obligației de tarifare în cazul furnizorilor de 

servicii de finanțare participativă, sunt generate de prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 

244/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii 

europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului 

(UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937, potrivit cărora A.S.F. este desemnată 

autoritatea competentă în ceea ce privește autorizarea, reglementarea, supravegherea și 

controlul furnizorilor de servicii de finanțare participativă. 

 

Propunerile au în vedere următoarele aspecte: 

 

1. Introducerea la art. 25 alin. (1) din Regulamentul nr. 16/2014 a obligației de plată a 

cotei aplicate veniturilor din exploatare în cazul furnizorilor de servicii de finanțare 

participativă autorizați de A.S.F. 

De asemenea, în contextul modificării art. 25 alin. (1) se propune revizuirea formulării 

aplicării acestei cote în cazul depozitarilor prin completarea sintagmei autorizați, în vederea 

unei mai bune armonizări  cu prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 74/2015 

privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

2. Introducerea unui pct. nou, pct. 1.11. în cadrul Anexei nr. 3 la Regulamentul nr. 

16/2014 prin care se propune tariful de 15.000 lei pentru autorizare furnizori de 

servicii de finanțare participativă. Nivelul tarifului propus a fost stabilit în mod 
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echivalent cu cel perceput în cazul autorizării societăților de servicii de investiții 

financiare; 

 

3. Completarea punctelor 2.8. și 2.12. din cadrul Anexei nr. 3 la Regulamentul nr. 

16/2014 în ceea ce privește înscrierea în Registrul A.S.F., respectiv radierea din 

Registrul A.S.F., la cerere, a furnizorilor de servicii de finanțare participativă 

autorizați de A.S.F., prin aplicarea unui tarif similar celui perceput societăților de 

administrare a investițiilor, administratorilor de fonduri de investiții alternative 

autorizați, societăților de servicii de investiții financiare și instituțiilor de credit care 

distribuie titluri de participare pe teritoriul României. 
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