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NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

Proiect de Regulament 
privind Veniturile Autorității de Supraveghere Financiară 

 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară supune consultării publice pentru o 
perioadă de 10 zile proiectul Regulamentului privind Veniturile Autorității de 
Supraveghere Financiară. 

 Proiectul Regulamentului privind Veniturile Autorității de Supraveghere 
Financiară se încadrează într-un proces mai amplu de integrare, simplificare și 
eficientizare a aplicării legislației în vigoare. 

 Astfel, proiectul propus reprezintă consolidarea unui pachet de șase norme 
secundare referitoare la veniturile din care se constituie finanțarea ASF, aplicabile în 
cadrul celor trei sectoare financiare supravegheate, fără a se introduce modificări la 
nivelul tarifelor, taxelor sau cotelor aferente operațiunilor desfășurate de ASF în 
exercitarea atribuțiilor legale. 

Printre modificările efectuate cu ocazia consolidării normelor în vigoare, enumerăm:  

1. Eliminarea prevederilor referitoare la majorarea sumelor datorate, aplicate în 
cazurile de neraportare/raportare eronată a veniturilor datorate A.S.F.; 

2. Eliminarea tarifelor care erau prevăzute în norme pentru accesarea website-ului 
ASF, organizarea de cursuri, seminarii de către ASF, publicarea în buletinul ASF 
a unor sesizări, eliminarea unor taxe aferente agenților de marketing; 

3. Uniformizarea datei de raportare și a datei de încasare a veniturilor datorate, prin 
stabilirea datei de 15 ale lunii următoare, respectiv 15 a primei luni din trimestrul 
următor celui/celei pentru care se datorează venituri, ca dată unitară pentru toate 
cele trei sectoare de activitate; 

4. Eliminarea obligației de a  transmite raportări aferente bazei de calcul pe suport 
de hârtie – transmiterea situațiilor se va efectua exlusiv electronic într-un format 
tipizat menționat în anexa regulamentului;  

5. Introducerea unor dispoziții comune aplicabile celor trei sectoare financiare 
referitoare la urmărirea încasării veniturilor și răspunderea juridică . 

 
La data intrării în vigoare a acestui regulament, odată cu publicarea în Monitorul 
Oficial, vor fi abrogate: Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale 
a Valorilor Mobiliare, Dispunerile de măsuri ale C.N.V.M. nr. 8/2012 și nr. 17/2012, 
Deciziile A.S.F. nr. 853/2013 și nr. 3/2014, Ordinul preşedintelui Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2009, Hotărârea Consiliului Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei 
nr. 7/2008, Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private  
nr. 17/2008 pentru aprobarea Normei nr. 8/2008.  


