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PROIECT 

 

Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 

privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat 

privat 

 

În temeiul prevederilor art. 36, 37, 38 și 136 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de 

pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) 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 _____________ 2021, 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

 

Art. I. - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea 

activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 08 decembrie 2017, se modifică după 

cum urmează: 
 

1. La articolul 12, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,(7) Administratorul are obligația să verifice dacă beneficiarul este participant la un fond de pensii 

administrat privat, doar în baza documentelor prevăzute la alin. (2).” 

 

2. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins: 
,,Art. 21. - Administratorii își transmit reciproc informații cu privire la obligația prevăzută la art. 

12 alin. (7) și (10), inclusiv prin mijloace de comunicare electronice, în termen de maximum două 

zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a unuia dintre aceștia.” 

 

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. 


