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Normă pentru modificarea și completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul  

schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010 

 

- PROIECT - 

 

În temeiul prevederilor art. 30, 31, 33 și 36 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile 

facultative, cu modificările şi completările ulterioare,   

    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și 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 Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din 

data de ......................2022, 

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

Art. I. – Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată 

prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 30 noiembrie 2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 5 punctul 2, litera t) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„t) garanții oferite de administrator, în cazul în care acestea există, cu precizarea tipului de 

garanție oferit, precum și obligația constituirii provizionului tehnic aferent;” 
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2. La articolul 5 punctul 2, după litera t) se introduce o nouă literă, litera t1), cu 

următorul cuprins: 

„t1) în cazul în care administratorul nu oferă niciun tip de garanție, precizarea expresă a 

acestui fapt;” 

3. La articolul 6 punctul 2, litera q) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„q) garanții oferite de administrator, în cazul în care acestea există, cu precizarea tipului de 

garanție oferit, precum și obligația constituirii provizionului tehnic aferent;” 

4. La articolul 5 punctul 2, după litera q) se introduce o nouă literă, litera q1), cu 

următorul cuprins: 

„q1) în cazul în care administratorul nu oferă niciun tip de garanție, precizarea expresă a 

acestui fapt;” 

Art. II. – Cererile de aprobare/autorizare depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară 

şi nesoluţionate până la intrarea în vigoare a prezentei norme se soluţionează de către aceasta 

conform prevederilor prezentei norme. 

 

Art. III. - 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 
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Nr. 

 


