
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

modificare regulament nr. 16/2014 

 

Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere 

Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 

decembrie 2014, cu modificările ulterioare, stabilește veniturile care se constituie ca 

surse proprii de finanțare ale Autorității de Supraveghere Financiară, în conformitate 

cu prevederile art. 18 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea A.S.F., aprobată cu 

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

ulterioare.  

 

Principalele modificări și completări ale Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 

vizează următoarele aspecte: 

A. Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare - Modificarea textelor unor 

articole, abrogarea unor articole și eliminarea referințelor la acestea în contextul 

intrării în vigoare a Legii  nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și 

ale Regulamentelor emise în aplicarea acesteia. Urmare a modificării cadrului legal, 

au fost abrogate unele tarife și au fost introduse tarife. Ca urmare a unor situații 

întâlnite în practică, a fost corectată o referință și au fost revizuite unele articole 

pentru claritate.  

 



B.  Sectorul Asigurări - Reasigurări - Modificarea textelor unor articole în scopul 

evitării oricăror interpretări contrare spiritului excepțiilor deja prevăzute, 

introducerea taxei de eliberare a duplicatului autorizației, în valoare de 0 lei,  pentru 

corelarea cu dispozițiile art. 8 alin. (14) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea 

și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, modificări în scopul corelării 

cu terminologia utilizată în legislația primară sectorială, abrogarea și eliminarea 

referințelor la unele articole în contextul grupării taxelor specifice domeniului 

asigurărilor și modificarea unui articol pentru corelare cu prevederile Legii nr. 

26/1990 privind registrul comerţului. 

 

C.  Sectorul Sistemul de Pensii Private - Reducerea cotei din valoarea contribuțiilor 

brute încasate de administratorii  fondurilor de pensii administrate privat (pilon II) 

prevăzută la lit. c) de la punctul 1 din Anexa nr. 2 a Regulamentului nr. 16/2014, de 

la 0,3% la 0,25%. 

 

De la forma sa inițială intrată în vigoare în anul 2014, Regulamentul a fost modificat 

și/sau completat în mod substanțial printr-un număr de 81 acte normative ulterioare 

fiind necesară și oportună Republicarea acestuia conform prevederilor art. 70 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 din 

Ordinului general al Camerei Deputaților nr. 1173/2018 privind procedurile 

publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu 

tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, care stipulează “actul 

                                                           
1 Regulament 13/2015, Regulament 7/2016, Regulament 3/2017, Regulament 7/2017, Regulament 8/2017, 

Regulament 15/2017, Regulament 3/2018, Regulament 17/2018 
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normativ modificat și/sau completat în mod substanțial se republică având la bază 

dispoziția cuprinsă în ultimul act de modificare, respectiv de completare.” 


