
 
 

 
 

NOTA 

privind propunerea de aprobare a proiectului Normei pentru modificarea și completarea 

Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și 

transparență în sistemul pensiilor administrate privat, în vederea inițierii procesului de 

consultare publică, pentru publicarea pe pagina de internet a A.S.F. 

 

Cadrul de reglementare privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor 

administrate privat este stabilit prin Norma A.S.F. nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și 

transparență în sistemul pensiilor administrate privat, cu modificările și completările ulterioare, 

denumită în continuare Norma nr. 24/2015. 

 

Pentru crearea cadrului legal necesar implementării prevederilor Legii nr. 411/2004 privind 

fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

(Legea nr. 411/2004), astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și 

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1116 din 29.12.2018 (O.U.G. nr. 114/2018), se impune 

modificarea și completarea unor prevederi ale Normei A.S.F. nr. 24/2015. 

 

Necesitatea emiterii actului normativ 

Necesitatea emiterii acestui act normativ constă în crearea cadrului legal pentru raportarea 

participanților care optează să se retragă de la un fond de pensii administrat privat, potrivit art. 32 

alin. (6) din Legea nr. 411/2004. 

Întrucât prevederile art. 81 pct. 3 și 4 din O.U.G. nr. 114/2018 au intrat în vigoare începând cu data 

publicării în Monitorul Oficial al României Partea I, respectiv de la data de 29.12.2018, dispozițiile 

normei trebuie aplicate cu celeritate de către administratorii de fonduri de pensii administrate 

privat. 

 

Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în armonizarea actualelor prevederi 

ale Normei nr. 24/2015 cu legislația primară în vederea creării cadrului legal pentru raportarea 

participanților care optează să se retragă de la un fond de pensii administrat privat. 

 

Principalele modificări aduse 

Prin proiectul de act normativ se modifică și se completează Norma nr. 24/2015, în principal cu 

prevederi referitoare la: 

 introducerea unui nou cod de comandă în cadrul Anexei nr. 1A la normă, ca urmare a necesității 

creării cadrului legal pentru raportarea participanților care optează să se retragă de la un fond 

de pensii administrat privat, în conformitate cu prevederile pct. 3 și 4 din O.U.G. nr. 114/2018; 

 modificarea unor coduri de comandă din cadrul anexelor nr. 1A, 1B, 1C și 1F la normă, pentru 

o mai bună raportare a unor aspecte necesar a fi evidențiate în activitatea de supraveghere; 

 modificarea unor termene de raportare. 


