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Proiect 

 

Normă 

privind prorogarea termenelor de depunere a situatiilor financiare anuale din Norma 

Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private 

 

Având în vedere instituirea stării de urgenţă în scopul prevenirii și combaterii 

răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de 

pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 

alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, precum şi ale art. 4 alin. 

(3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,   

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

alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

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

ulterioare,   

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința 

din data de ____________, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

Art. 1. – Termenele prevăzute la art. 9 alin. (1), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (1), 

art. 20 alin. (1) și art. 23 alin (1) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 

7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale 

entităţilor din sistemul de pensii private, cu modificările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 11 aprilie 2017, cu modificările 

ulterioare, pentru depunerea situațiilor financiare ale anului 2019 la Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, se prorogă până la data de 15 mai 2020. 

Art. 2. – Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și 

intră în vigoare la data publicării. 

 

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară 

Prim-vicepreședinte 

Elena Doina DASCĂLU 

 

 

București, _______________ 2020 

Nr. _____ 


