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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

 

NORMA NR. 36/ 2016 

pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Norma nr. 26/2014 privind transferul 

participanților între fondurile de pensii administrate privat 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 24.08.2016 

Având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 

administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile 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 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 temeiul dispozițiilor art. 23 lit. f), art. 24 lit. c) și o) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere 

a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu 

modificările și completările ulterioare, și ale art. 41 lit. b) din Legea nr. 411/2004, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 

10.08.2016, 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

Art. I. – Alineatul (5) al articolului 10 din Norma nr. 26/2014 privind transferul participanților 

între fondurile de pensii administrate privat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 942 din 23 decembrie 2014, se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(5) Transferul sumelor reprezentând diferența prevăzută la alin. (3) se face din contul 

administratorului fondului de la care se transferă participantul în contul de transfer al noului fond 

de pensii administrat privat, în numele participantului, în aceeași zi în care se efectuează transferul 

activului personal net al participantului respectiv.” 
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Art. II – Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în 

vigoare la data publicării acesteia. 

 
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Mișu NEGRIŢOIU 

 

 

 

București, 11.08.2016 
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