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Notă 

referitoare la proiectul Normei privind autorizarea fondului de pensii administrat privat 

 

1. Sumar 

 

La nivel de reglementare secundară, condiţiile privind autorizarea fondului de pensii administrat 

privat au fost detaliate prin dispoziţiile Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii 

administrat privat, cu modificările şi completările ulterioare
1
. 

 

Ca urmare a evaluării conţinutului Normei nr. 4/2007 cu modificările ulterioare la nivelul 

Serviciului Reglementare Pensii Administrate Privat şi având în vedere propunerile formulate de 

direcţiile de specialitate din cadrul Sectorului de Pensii Private,considerăm că este oportună 

actualizarea prevederilor actului normativ, prin modificări care privesc următoarele aspecte: 

 

 clarificarea succesiunii acţiunilor necesar a fi întreprinse din cadrul procesului de 

autorizare a fondului de pensii administrat privat; 

 modificarea şi completarea listei documentelor doveditoare referitoare la îndeplinirea 

condiţiilor de autorizare a fondului de pensii administrat privat, în concordanţă cu 

modificările survenite în cadrul altor acte normative; 

 detalierea acţiunilor şi a documentaţiei necesare în cadrul procesului de publicitate a 

operaţiunii de modificare a contractului de societate. 

 

2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

 

În prezent, fondurilor de pensii administrate privat le sunt aplicabile dispoziţiile Normei nr. 

4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2007, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 16 martie 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, care reglementează procesul de autorizare a fondului de pensii 

administrat privat şi procedura de modificare a contractului de societate. 
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2.2. Necesitatea emiterii actului normativ  

 

Necesitatea emiterii actului normativ a rezultat ca urmare a stadiului de dezvoltare a pieţei 

fondurilor de pensii private, dar şi ca urmare a dialogului permanent cu administratorii de 

fonduri de pensii private. Modificările aduse textului actului normativ vizează, în principal, 

detalierea şi soluţionarea anumitor aspecte de natură practică identificate în procesul de 

autorizare a unui fond de pensii administrat privat. 

 

2.3 Prevederile proiectului de act normativ 

 

Proiectul de act normativ se aplică: 

 administratorilor fondurilor de pensii administrate privat; 

 fondurilor de pensii administrate privat. 

 

Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în actualizarea reglementărilor 

aplicabile activităţii de autorizare a fondului de pensii administrat privat în vederea soluţionării 

anumitor aspecte de natură practică identificate în cadrul acestui proces.  

 

Modificările aduse prin proiectul de act normativ vizează aspecte referitoare la: 

 prezentarea mai detaliată a documentelor necesare a fi depuse de administrator pentru 

solicitarea modificării contractului de societate; astfel, s-a detaliat conţinutul minim 

necesar al notei de fundamentare referitoare la modificarea contractului de societate; 

 introducerea unui termen de răspuns în documentul de informare şi solicitare a 

consimţământului participanţilor cu privire la modificarea contractului de societate, 

document care va fi transmis acestora ulterior obţinerii avizului prealabil de modificare a 

contractului; 

 completarea prevederilor referitoare la procedura de obţinere a consimţământului 

participanţilor cu privire la modificarea contractului de societate; 

 modificarea denumirii unor documente doveditoare referitoare la îndeplinirea condiţiilor 

de autorizare a fondului de pensii administrat privat, pentru corelare cu modificările 

survenite în cadrul legislaţiei primare şi secundare; 

 completarea procedurii de autorizare a fondului de pensii administrate privat; 

 eliminarea anumitor redundanţe şi îmbunătăţirea structurii actului normativ. 

 

Anexa – Proiectul Normei privind autorizarea fondului de pensii administrat privat. 

 


