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Referat de aprobare 

referitor la proiectul Normei privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii 

administrate privat 

 

I. SUMAR AL SUBIECTULUI 

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

(A.S.F.), proiectul Normei privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii 

administrate privat, în vederea inițierii procesului de consultare publică. 

 

II. EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Descrierea situației actuale 

În sistemul pensiilor administrate privat, dispozițiile referitoare la comisionul de administrare 

perceput de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat sunt prevăzute, la nivelul 

legislației primare, de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 411/2004. 

La nivel de reglementare secundară, modul de calcul al comisionului de administrare perceput de 

către administratorii de fonduri de pensii administrate privat este detaliat prin dispozițiile Normei 

Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2019 privind comisionul de administrare pentru 

fondurile de pensii administrate privat, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Norma 

nr. 3/2019. 

Norma nr. 3/2019 conține prevederi referitoare atât la comisionul perceput de către administratori 

din contribuțiile plătite de participanți, cât și prevederi referitoare la stabilirea valorilor utilizate în 

calculul comisionului lunar din activul net total al fondului de pensii administrat privat, respectiv 

rata inflației și rata de rentabilitate a fondului de pensii pe ultimele 60 de luni.  

Necesitatea emiterii actului normativ 

Necesitatea emiterii acestui proiect de act normativ provine din modificarea prevederilor legislației 

primare cu privire la structura comisionului de administrare, respectiv modificarea art. 86 alin. (1) 

din Legea nr. 411/2004, ca urmare a Ordonanței de Urgență nr. 174/2022 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private, publicată în Monitorul Oficial al 

Românei, Partea 1, nr. 1201, din data de 14 decembrie 2022. 

Astfel, având în vedere art. VIII alin. (3) din O.U.G. nr. 174/2022, care prevede faptul că 

administratorii fondurilor de pensii private nu mai deduc comisionul de administrare din 

contribuții brute încasate începând cu ziua lucrătoare următoare intrării în vigoare a OUG nr. 
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174/2022, respectiv începând cu data de 15 decembrie 2022, se impune modificarea prevederilor 

Normei nr. 3/2019 în vederea eliminării prevederilor referitoare la comisionul de administrare din 

contribuții.  

Întrucât punerea în acord a prevederilor Normei nr. 3/2019 cu noile dispoziții ale Legii nr. 

411/2004 cu privire la comisionul de administrare ar genera modificarea/abrogarea a jumătate din 

articolele Normei nr. 3/2019, pentru respectarea principiilor de tehnică legislativă, propunem 

abrogarea acesteia și emiterea unei norme noi, cu același obiect de reglementare. 

Prevederile proiectului de act normativ 

Conținutul prevederilor referitoare la comisionul din activul net total al fondului de pensii 

administrat privat din prezenta propunere de act normativ coincid cu cele din Norma nr. 3/2019, 

în timp ce prevederile referitoare la comisionul din contribuții, precum și alte prevederi devenite 

caduce, au fost eliminate din text. De asemenea, față de forma în vigoare a Normei, a fost 

modificată trimiterea la art. 86 din Legea nr. 411/2004 și a fost introdusă o dispoziție privind 

abrogarea Normei nr. 3/2019 la data intrării în vigoare a prezentei norme.  

 


