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Referat de aprobare  

referitor la proiectul Normei pentru modificarea și completarea 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 AL SUBIECTULUI 

 

Prin prezenta notă, se supune aprobării Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) 

proiectul Normei pentru modificarea și completarea 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. 

 

II. EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Descrierea situației actuale 

 

În sistemul pensiilor facultative, procesul de autorizare, modificare, precum și de retragere a 

autorizării prospectului fondului și/sau schemei de pensii facultative este realizat de către 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. 

 

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

schemei de pensii facultative, precum şi procedura de avizare a modificărilor acestuia sunt detaliate 

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

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

 

Având în vedere importanța cadrului de reglementare aplicabil sistemului de pensii facultative în 

ceea ce privește conținutul obligatoriu al prospectului schemei de pensii facultative, pentru o 

informare cât mai detaliată și exactă a participanților cu privire la elementele prospectului, se 

impune modificarea prevederilor actului normativ, în vederea asigurării îndeplinirii de către 

administratori a obligațiilor care derivă din prezentarea garanțiilor pe care le oferă sau, în cazul în 

care nu se oferă garanții, precizarea acestui fapt. 

 

Proiectul supus atenției propune modificarea și completarea prevederilor Normei nr. 16/2010, prin 

introducerea în prospectul schemei de pensii facultative a informațiilor privind oferirea de garanții, 

atât în prospectul detaliat, cât și în cel simplificat. 
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Necesitatea emiterii actului normativ 

 

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

ceea ce privește obligațiile de transparență aflate în sarcina administratorului cu privire la 

prospectul schemei de pensii facultative, respectiv la informarea participanților în cazul oferirii de 

garanții.  

 

La elaborarea actului normativ s-a avut în vedere cerința de modificare apărută în urma dezbaterilor 

din cadrul Direcției Generale – Sectorul Sistemului de Pensii Private. 

 

Prevederile proiectului de act normativ 

 

Modificările aduse prin proiectul de act normativ constau în reglementarea aspectelor legate de 

obligația administratorului de a menționa faptul că oferă sau nu garanții, precum și tipul garanțiilor 

oferite, atât în conținutul prospectului detaliat, cât şi în cel al prospectului simplificat. 

 

Proiectul de act normativ se aplică: 

• administratorilor fondurilor de pensii facultative; 

• participanților la fondurile de pensii facultative și beneficiarilor participantului decedat 

înainte de deschiderea dreptului la pensie. 

 

 


