
 

Minuta dezbaterii publice privind Proiectul de Lege privind reglementarea 
fondurilor de investiţii alternative și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative 

 
În data de 31 ianuarie 2019 a avut loc, la sediul Ministerului Finanțelor Publice, 
dezbaterea publică referitoare la Proiectul Lege privind reglementarea fondurilor de 
investiţii alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 
Din partea Ministerului Finanțelor Publice au participat: 
- Attila György, secretar de stat; 
- Alina Radu, consilier, Direcția generală relații financiare internaționale; 
 
Din partea Autorității de Supraveghere Financiare (ASF): 
- Mirela Ciuvăț, șef serviciu, Serviciul Reglementare Emitenți și OPC, Direcția 
Reglementare-Autorizare, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare; 
- Paul Nica, responsabil piețe reglementate, Serviciul Reglementare Emitenți și OPC, 
Direcția Reglementare-Autorizare, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare; 
- Adrian Nățoi, specialist piețe reglementate, Serviciul Reglementare Emitenți și OPC, 
Direcția Reglementare-Autorizare, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare; 
- Liliana Filinschi, consilier juridic, Serviciul Reglementare Emitenți și OPC, Direcția 
Reglementare-Autorizare, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 
 
Din partea AmCham: 
 

- Valeriu Ioniță, consilier juridic; 
- Daniel Naftali, consilier 
 
Din partea Asociației Naționale pentru Protecția Investitorilor (ANPI): 
 
- Mihai Paris Nicolaevici, președinte ANPI; 
- Sorin Voicescu. 
 
Din partea Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAFR): 
 
- Cristian Duțescu, avocat; 
- Jan Pricop, consilier 
 
La dezbatere au asistat și reprezentanți ai Serviciului de comunicare și relații publice 
din  Ministerul Finanțelor Publice - organizator al dezbaterii publice: 
 
- Bogdan Grunevici, șef birou informare publică și transparență; 
- Viorica Eftemie, expert superior; 
- Oana Drăgan, expert superior 



 
Dl. Secretar de Stat, Attila György a deschis și a prezidat dezbaterea publică privind 
Proiectul Lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative (FIA) și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative. 

În ordinea înscrierii pe ordinea de zi au luat cuvântul următorii reprezentanți ai 
Autorității de Supraveghere Financiare:  
1. Dna. Mirela Ciuvăț, șef serviciu, a prezentat pe scurt necesitatea inițierii actului 
normativ; 
2. Dl. Paul Nica, responsabil piețe reglementate a explicat reperele principale din 
aspectele legii; 
3. Dl. Valeriu Ioniță a prezentat propunerile și observațiile AmCham, printre care și 
eliminarea prevederilor art. 29 cu referire la distribuțiile de numerar către acționari, din 
proiectul de lege, precum și necesitatea extinderii termenului de intrare în vigoare a 
acestui proiect legislativ, pentru a oferi timpul necesar pregătirii legislației secundare; 
4. Dna Ciuvăț a expus poziția ASF față de propunerile formulate, urmată de completări 
din partea dl. Paul Nica și de explicațiile d.lui Valeriu Ioniță; 
5. Dl Mihai Nicolaevici a prezentat obiecțiunile ANPI cu privire la proiectul de lege care 
în opinia dânsuui, nu oferă posibilitatea investitorilor de a-și recupera banii depuși la 
FNI sau alte fonduri de investiții ”moarte”. Dânsul a susținut că până în prezent nu s-au 
respectat drepturile investitorilor (investitorii se luptă să-și recupereze banii, există 
cereri de retragere a banilor neonorate, datând din 1997). Acesta a propus, în numele 
ANPI, două variante de rezolvare a situației de facto, respectiv: a) excluderea FOA din 
prevederile actului normativ; b) ASF să ridice licența de funcționare a FOA, SAFI;  
6. Dna Ciuvăț a precizat în urma observațiilor formulate de ANP, ASF va formula un 
răspuns în scris la obiecțiile aduse și a exprimat disponibilitatea ASF de a organiza o 
întâlnire bilaterală cu ANPI pentru a discuta toate aspectele ridicate de către Dl. 
Nicolaevici. 
 
7. Dl. Cristian Duțescu a prezentat pe scurt 6 dintre cele 35 observații/propuneri trimise 
de AAFR, respectiv: 
- definiția “activului imobiliar” nu poate fi restrânsă doar la construcții, fiind 
contradictorie cu art. 537 din Codul Civil și ar restrânge nejustificat posibilitatea 
Fondurilor de investiții de a intra în proprietatea unor terenuri (chiar și de a dobândi 
proprietate asupra terenurilor de sub construcțiile achiziționate); este necesară 
extinderea termenului de active imobilizate și pentru terenuri nu doar pentru constructii; 
- necesitatea autorizării în funcție de pragul valoric (cu referire la pragul valoric din 
Legea nr.74/2015), având în vedere faptul că în legislația europeană nu există nicio 
dispoziție legală care să impună autorizarea fiecărui fond de investiții alternativ ;  
- fondurile de tip contractual; 
- valoarea nominală minimă a unității de fond, potrivit proiectului de lege, pentru un FIA 
destinat investitorilor retail (FIAIR) este min.5 lei sau echivalent, impunerea acestei 
valori minime pt FIAIR poate produce efecte juridice semnificative afectând Fondul 
Proprietatea (unde valoarea nominală este 0,1 lei/ acțiune) și cele 5 SIF-uri (cu o 



valoare nominală de 0,52 lei/acțiune). AAFR consideră neconstituțională  stabilirea 
arbitrară a valorii nominale de 5 lei, considerând că numai acționarii acestor societăți 
au competență deplină  în a decide cu privire la adoptarea unei operațiuni corporative 
care îi afectează patrimonial; 
- la art. 35 lit. m) din proiect modificarea pragului de la 20% la 40%; 
Dl. Duțescu a subliniat necesitatea urgentării emiterii acestui act normativ dată de 
necesitatea diversificării pieței investitorilor privați. 
 
Dl. Gyorgy Attila a concluzionat și închis dezbaterea publică mulțumind celor prezenți 
pentru participare și implicare.   

 

 


