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Normă 

pentru modificarea art. 30 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 

privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat 

- Proiect -  

 

Având în vedere prevederile art. 111-114 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 

administrate privat, republicată, cu modific Proiectările şi completările ulterioare, 

în baza 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 ________ 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

Art. I. – Articolul 30 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 

privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 și 3bis din 5 ianuarie 2016, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea urmatorul cuprins: 

„Art. 30. - Trimestrial, până la finalul trimestrului următor, administratorul are obligaţia de a 

publica pe pagina proprie de internet, pentru fondul de pensii administrat privat, structura 

portofoliului de investiţii prevăzută în cadrul anexei nr. 12, detaliată, pentru fiecare instrument 

financiar şi pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi ponderea 

deţinută în activul total al fondului de pensii administrat privat la data încheierii trimestrului.” 

 

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, 

Nr. 
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Referat de aprobare 

privind proiectul Normei pentru modificarea art. 30 din Norma Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în 

sistemul pensiilor administrate privat, în vederea inițierii procesului de consultare publică 

 

 

1. Sumar 

 

Cadrul de reglementare privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor 

administrate privat este stabilit prin Norma A.S.F. nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și 

transparență în sistemul pensiilor administrate privat1, cu modificările și completările ulterioare, 

denumită în continuare Norma nr. 24/2015. 

 

Pentru creșterea transparenței asupra modului de investire a activelor fondurilor de pensii 

administrate privat se impune modificarea Normei nr. 24/2015 în ceea ce privește frecvența 

raportării structurii detaliate a portofoliului de investiții. 

 

2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situației actuale 

Norma nr. 24/2015 detaliază obligațiile de raportare și transparență ale administratorilor, precum 

și termenele de raportare și publicare a informațiilor. 

 

În prezent, prin prevederile normei, administratorii de fonduri de pensii administrate privat au 

obligația de a publica pe pagina proprie de internet, pentru fondul de pensii administrat privat, 

structura portofoliului de investiţii prevăzută în cadrul anexei nr. 12, detaliată, pentru fiecare 

instrument financiar şi pentru fiecare emitent, semestrial, pentru data de 30 iunie și pentru data de 

31 decembrie. 

 

2.2. Necesitatea emiterii actului normativ 

Pentru creșterea transparenței în ceea ce privește modul de investire a activelor fondurilor de 

pensii administrate privat se impune modificarea frecvenței de publicare pe pagina de internet a 

administratorilor a anexei nr. 12, detaliată, pentru fiecare instrument financiar şi pentru fiecare 

emitent. 

 

2.3. Prevederile proiectului de act normativ 

Proiectul de normă cuprinde modificarea articolului nr. 30 al Normei nr. 24/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, astfel încât structura portofoliului de investiţii prevăzută în cadrul 

anexei nr. 12, detaliată, pentru fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent să fie 

publicată pe pagina de internet a administratorului cu frecvență trimestrială. 

                                                           

1Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 05 ianuarie 2016 
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