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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

a proiectului Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere 

Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat 

privat și pentru modificarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de 

pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și 

pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private 

 

 

1. Sumar 

 

În sistemul pensiilor administrate privat, la nivel de reglementare secundară, dispozițiile referitoare la 

capitalul social al administratorilor de fonduri de pensii administrate privat sunt prevăzute de Norma 

nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat (Norma 

nr. 11/2015).  

 

Totodată, o societate de pensii care dorește să administreze atât un fond de pensii administrat privat, 

cât și unul sau mai multe fonduri de pensii facultative trebuie autorizată de către A.S.F. și trebuie să 

respecte prevederile Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii 

private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor 

la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private (Norma nr. 8/2010) în privința capitalului 

social minim. 

 

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

de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost 

modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2019 privind modificarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 

(O.U.G. nr. 38/2019), publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 31 mai 2019, se impune 

modificarea și completarea unor prevederi ale Normei nr. 11/2015 și ale Normei nr. 8/2010. 

 

2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situației actuale 

 

Norma nr. 11/2015 conține dispoziții legate de nivelul minim și proveniența capitalului social subscris 

și vărsat de către fondatorii/acționarii societății de pensii, precum și referiri la modificarea capitalului 

social al administratorului fondului de pensii administrat privat. Totodată, în acest act normativ sunt 

prevăzute documentele necesare și condițiile în baza cărora A.S.F. verifică proveniența capitalului 

social, precum și procedura de modificare a capitalului social al administratorului. 

 

Norma A.S.F. nr. 8/2010 prevede cerințe de capital minim pentru ca o societate de pensii să poată fi 

autorizată în vederea administrării atât a unui fond de pensii administrat privat, cât și a unuia sau mai 

multor fonduri de pensii facultative, precum și dispoziții legate de alocarea capitalului social necesar 

desfășurării activității de administrare a fondurilor de pensii facultative și a unui fond de pensii 

administrat privat. 

 

Norma nr. 11/2015 și Norma nr. 8/2010 constituie cadru normativ-subsecvent, dat în aplicarea Legii 

nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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2.2. Necesitatea emiterii actului normativ 

 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 38/2019, este necesară corelarea conținutului Normei nr. 

11/2015 și a Normei nr. 8/2010 cu ultimele modificările ale art. 60 din Legea nr. 411/2004, prin 

actualizarea prevederilor referitoare la capitalul social.  

 

2.3. Prevederile proiectului de act normativ 

 

Textul proiectului de act normativ se aplică administratorilor fondurilor de pensii administrate privat. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare actualizarea prevederilor privind capitalul social 

reglementat de textul Normei nr. 11/2015 și a Normei nr. 8/2010, în concordanță cu O.U.G. nr. 

38/2019. 

 

Proiectul se publică pentru 10 de zile calendaristice, pe pagina de internet a Autorității de 

Supraveghere Financiară, pentru consultare publică. 

 
 


