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Referat de aprobare 

privind aprobarea proiectului Normei pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind 

colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii administrate 

privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 

nr. 23/2008 

 

 

I. SUMAR AL SUBIECTULUI 

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

proiectul Normei pentru modificarea colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la 

fondurile de pensii administrate privat, în vederea inițierii procesului de consultare publică. 

 

II. EXPUNERE DE MOTIVE 

Descrierea situației actuale 

În sistemul pensiilor administrate privat, activitatea de colectare a contribuțiilor participanților la 

fondurile de pensii administrate privat se desfășoară prin intermediul Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală (A.N.A.F.), în calitate de instituție de colectare și prin intermediul Casei 

Naționale de Pensii Publice (C.N.P.P.), în calitate de instituție de evidență și este reglementată prin 

legislația primară, respectiv Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Necesitatea emiterii actului normativ 

Necesitatea emiterii proiectului de act normativ constă în: 

a. modificarea cadrului legislației secundare astfel încât, în situația în care, la un fond de pensii 

administrat privat se constată virarea unor sume negative, instituția de evidență va proceda la 

efectuarea eventualelor regularizări, în toate situațiile care pot să apară în procesul de colectare a 

contribuțiilor; 

b. corelarea prevederilor Normei nr. 11/2008 cu modificările aduse Legii nr. 411/2004 prin O.U.G. 

nr. 174/2022. 

 

Prevederile proiectului de act normativ 

Modificările aduse prin proiectul de act normativ constau în: 
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- modificarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Normei nr. 11/2008, pentru claritatea normei în 

identificarea tuturor situațiilor care pot conduce la aplicarea procedurii de regularizare a 

contribuțiilor negative; 

- modificarea prevederilor art. 151 și ale art. 152 din Norma nr. 11/2008 ca urmare a modificării 

art. 86 alin. (1) din Legea nr. 411/2004, respectiv eliminarea prevederilor care instituiau reținerea 

de către administratori a comisionului de administrare din contribuția brută lunară, precum și ca 

urmare a prevederilor art. VIII alin. (3) din O.U.G. nr. 174/2022.  

 

Proiectul de act normativ se aplică administratorilor fondurilor de pensii administrate privat. 

 

Conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 411/2004, emiterea de norme referitoare la 

aspectele legate de colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii 

administrate privat, se face cu avizul instituției de evidență (C.N.P.P.)  și al instituției de colectare 

(A.N.A.F.).   


