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Referat de aprobare 

privind proiectul Normei pentru modificarea 

Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin 

Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010 

 

 

I. SUMAR/ISTORIC AL SUBIECTULUI 

 

Prin prezenta notă, se supune aprobării Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară 

proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii 

facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 

27/2010, în vederea inițierii procesului de consultare publică, așa cum este prevăzut în Anexa nr. 

5. 

 

În sistemul pensiilor facultative, procesul de autorizare inițială, de autorizare a modificării, precum 

și de retragere a autorizării prospectului fondului și/sau schemei de pensii facultative este aprobat 

de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.). De asemenea, conform prerogativelor 

conferite de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările 

ulterioare, A.S.F. emite reglementări cu privire la conținutul prospectului. 

 

II. EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Descrierea situației actuale 

 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea unor acte normative în 

domeniul pensiilor private, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea 1, nr. 1201, din data 

de 14 decembrie 2022 (O.U.G. nr. 174/2022), se aduc modificări prevederilor Legii nr. 204/2006 

privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește modul 

de constituire a comisionului de administrare a fondului de pensii facultative, denumită în 

continuare Legea nr. 204/2006. 

În prezent, la nivel de reglementare secundară, procesul de autorizare, conţinutul prospectului 

schemei de pensii facultative, procedura de avizare a modificărilor acestuia, precum și prevederi 

referitoare la nivelul comisionului de administrare suportat de către participanți sunt detaliate prin 

dispozițiile Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin 

Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010, cu modificările 

și completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 16/2010. 

 

Necesitatea emiterii actului normativ 

Necesitatea emiterii acestui proiect de act normativ constă în actualizarea legislației secundare, ca 

urmare a modificării prevederilor legislației primare cu privire la structura comisionului de 
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administrare stabilit prin prospectul schemei de pensii facultative, respectiv modificarea art. 92 

alin. (2) din Legea nr. 204/2006, ca urmare a publicării O.U.G. nr. 174/2022 și a intrării acesteia 

în vigoare la data de 14.12.2022. 

 

Astfel, întrucât prin O.U.G. nr. 174/2022 a fost eliminat comisionul din contribuțiile plătite de către 

participanți, este necesară actualizarea prevederilor Normei nr. 16/2010 referitoare atât la 

conținutul prospectului simplificat, cât și la conținutul prospectului detaliat, „cuantumul şi structura 

cheltuielilor, respectiv o prezentare detaliată a comisioanelor şi taxelor suportate din contribuţii şi 

din activul fondului de pensii, precum şi modalitatea de percepere a acestora”. O.U.G. nr. 174/2022 

aduce modificări asupra acestor aspecte, prin eliminarea comisionului de administrare din 

contribuții dar și prin stabilirea nivelului comisionului de administrare ca procent din activul total 

al fondului de pensii. 

 

Prevederile proiectului de act normativ 

 

Prezentul proiect de act normativ propune modificarea prevederilor art. 5 pct. 2 lit. r), a prevederilor 

art. 6 pct. 2 lit. n), a art. 23 alin. (3), a art. 33 din Norma nr. 16/2010 și a art. 4 din Anexa nr. 1 la 

Normă în vederea eliminării referirilor la comisionul suportat din contribuțiile plătite de 

participanți, ca urmare a modificării prevederilor art. 92 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind 

pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Astfel, atât în prospectul simplificat, cât și în prospectul detaliat, vor fi enumerate comisioanele şi 

taxele suportate din activul total al fondului de pensii, precum şi modalitatea de percepere a 

acestora. 
 


