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Norma nr. 8/2021 

pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind 

modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în 

titluri de stat 

 

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 aprilie 2020 

 

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) și ale art. 25 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind 

fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum și ale art. 85 și art. 87 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind 

înființarea, organizarea şi funcționarea 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 31 martie 2021, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

Art. I. – Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind 

modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în 

titluri de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 10 aprilie 

2020, se modifică după cum urmează: 
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Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 3. – Administratorul poate decide ca, pe o perioadă de 2 ani de la data intrării în 

vigoare a prezentei norme, să investească în titluri de stat emise de România, de state membre ale 

Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent mai mare de 70% din 

valoarea totală a activelor fondului de pensii private, prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

411/2004 și la art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006.” 

 

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, 31 martie 2021 
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