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Norma 

pentru modificarea Normei nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private, 

aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere  

a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2007 

 

În conformitate cu prevederile art. 11-13, art. 15-16 și ale art. 86 alin. (1) Legea nr. 

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

completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. VI, art. VIII alin. (2), art. IX  și ale art. X din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor private,  

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 

alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din 

data de 15.02.2023. 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

Art. I. – Norma nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private, aprobată prin 

Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2007, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 02 aprilie 2007, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 4 punctul 2, litera o) se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„o) nivelul comisionului de administrare suportat din activul total, precum şi cuantumul 

taxei de audit;” 

 

2. La articolul 41 punctul 2, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„l) nivelul comisionului de administrare suportat din activul total, precum şi cuantumul taxei 

de audit;” 

 

3. Art. 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „Art. 20 - Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta normă se sancţionează în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 140, art. 1401,  art. 1402, art. 141 

alin. (1) lit. a), g), j) și k) și alin. (2)-(13), precum și ale art. 142 și 143 din Lege.” 

 

4. Art. 4 din Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. – Pentru administrarea fondului de pensii, administratorul va reține un comision de 

administrare care se constituie prin deducerea unui procent din activul total al fondului de pensii 

administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună, astfel: 0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate 

a fondului este sub nivelul ratei inflaţiei; 0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu 

până la un punct procentual peste rata inflaţiei; 0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului 

este cu până la 2 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a 

fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste rata inflaţiei, 0,06% pe lună dacă rata de 

rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste rata inflației; 0,07% pe lună dacă 

rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflației.” 

 

5. Art. 5 din Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. Metoda de calcul şi de percepere a comisionului este .................”  

 

6. – În tot cuprinsul normei, denumirile „Comisia de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private”, respectiv „Comisia” se înlocuiesc cu denumirile „Autoritatea de 

Supraveghere Financiară”, respectiv „A.S.F.”. 
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Art. II. – Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în 

vigoare la data publicării. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Nicu MARCU 

 

București,17 februarie 2023 
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