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Notă de fundamentare  

privind aprobarea proiectului Normei privind calculul comisionului de administrare 

pentru fondurile de pensii administrate privat, 

 în vederea inițierii procesului de consultare publică 

 

 

1. Sumar 

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

și completările ulterioare, stabilește, la articolul 88, faptul că Autoritatea emite norme cu privire 

la ,,calculul și plata comisioanelor de administrare”. Urmare a apariției OUG 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, publicată în 

Monitorul oficial nr. 1116 din 29.12.2018, care modifică Legea nr. 411/2004, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară a elaborat proiectul Normei privind calculul comisionului de 

administrare pentru fondurile de pensii administrate privat. 

 
2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situației actuale 

În privința calculului comisioanelor percepute de administratori fondurilor de pensii private, art. 

86 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 nu a necesitat detalieri prin reglementari secundare. Potrivit 

prevederilor actuale ale art. 86 alin. (1), așa cum au fost acestea modificate prin art. 81 punctul 6 

din O.U.G. nr. 114/2018, începând din luna decembrie 2018, administratorii trebuie să se 

conformeze noului mod de calcul al valorii comisionului. 

 

 

2.2 Necesitatea emiterii actului normativ  

Din analiza art. 81 punctul 6 din O.U.G. nr. 114/2018 rezultă că este necesară detalierea prin 

normă a prevederilor art. 86 alin. (1) lit. b). Astfel, pentru o determinare și aplicare unitară de 

către administratori a noilor prevederi, proiectul actului normativ stabilește noul mod de calcul al 

comisionului de administrare perceput din activul net al fondului de pensii administrat privat.   

 

Întrucât prevederile art. 81 pct. 6 din OUG nr. 114/2018 se aplică începând cu data publicării în 

Monitorul Oficial al României, respectiv de la data de 29.12.2018, dispozițiile normei trebuie 

aplicate cu celeritate de către administratorii de fonduri de pensii administrate private. 

 

2.3 Prevederile proiectului de act normativ 

Prevederile proiectului de act normativ stabilesc modul de calcul al comisionului de administrare 

perceput din activul net al fondului de pensii administrat privat, luând în considerare atât rata de 

rentabilitate a fiecărui fond de pensii private pentru ultimele 24 luni – publicată pe pagina 

proprie de internet a A.S.F., cât și rata inflației – publicată pe pagina de internet a Comisiei 

Naționale de Strategie și Prognoză (C.N.S.P.). 

Astfel, administratorii calculează lunar comisionul de administrare perceput din activul net total 

al fondului de pensii administrat privat după cum urmează: 
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a) 0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflației, interval 

deschis;  

b) 0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la un punct procentual peste 

rata inflației, interval deschis;  

c) 0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 2 puncte procentuale peste 

rata inflației, interval deschis;  

d) 0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste 

rata inflației, interval deschis; 

e) 0,06% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste 

rata inflației interval deschis;  

f) 0,07% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata 

inflației. 

 

Totodată, sunt stabilite dispoziții tranzitorii și finale care prevăd modul în care administratorii de 

fonduri de pensii administrate privat calculează comisioanele de administrare în perioada 

cuprinsă între data publicării în Monitorul Oficial al României a Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 114/2018 și data publicării prezentului proiect în Monitorul Oficial al României, 

fiind precizat și un termen de regularizare. 

 

3. Caracterul de urgență 

 

Având în vedere urgența cu care trebuie puse în aplicare prevederile OUG nr. 114/2018, 

proiectul normei va fi supus adoptării în procedura de urgență prevăzută de legislația în vigoare. 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, argumentația justificării caracterului de urgență pentru emiterea 

proiectului Normei privind calculul comisionului de administrare pentru fondurile de pensii 

administrate privat rezidă din faptul că OUG 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 care modifică Legea nr. 411/2004 privind fondurile 

de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a intrat în 

vigoare la data publicării, respectiv 29.12.2018. 

 

Proiectul normei se publică pentru o perioadă de 5 zile calendaristice pe pagina de internet a 

Autorității de Supraveghere Financiară, împreună cu nota de fundamentare, în secțiunea 

Legislație/Consultări publice. 
 


