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Norma 

pentru modificarea Normei nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile 

de pensii administrate privat 

- Proiect – 

 

 Având în vedere  prevederile art. 35 alin. (1) și ale art. 41 lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 

411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, și  

 

prevederile art. 4 și 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

în temeiul 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 urgenta 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. – Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența 

participanților la fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al 
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României, Partea I, nr. 31 din 14 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 9, alineatul (21) se abrogă. 

 

2. La articolul 29, litera i) se abrogă. 

 

3.  La articolul 30, litera d1) a alineatului (1) și alineatul (5) se abrogă. 

 

4. La articolul 31, litera g1) se abrogă. 

 

5. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 32. - (1) Pe baza datelor și informațiilor conținute în rapoartele primite de la administratori, 

corelate cu informațiile existente în baza de date a asiguraților în sistemul public de pensii, instituția 

de evidentă actualizează în Registrul participanților elementele de identificare ale acestora 

referitoare la codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numele și prenumele, 

domiciliul și încetarea calității de participant.” 

 

6. La articolul 33, litera h) a alineatului (2) și alineatele (3) și (4) se abrogă. 

 

7. Articolul 361 se abrogă. 

 

8. Anexa nr. 2 se abrogă. 
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Art. II – Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 

data publicării acesteia. 

 

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară 

Prim-vicepreședinte  
 

Elena Doina DASCĂLU   

 

 

București, 

Nr. 


