
Norma nr. 12/2014 pentru completarea art. 14 din Norma nr. 12/2009 privind 
transferul participanŃilor între fondurile de pensii administrate privat, 

aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private nr. 16/2009 

 

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 18/06/2014). 

Având în vedere prevederile art. 41 lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 

administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul dispoziŃiilor art. 24 lit. c) şi o) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2005 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 

Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, 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 OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinŃarea, 

organizarea şi funcŃionarea AutorităŃii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi 

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

în urma deliberărilor din şedinŃa Consiliului AutorităŃii de Supraveghere Financiară din data de 

28 mai 2014, 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: 

             Art. I – La articolul 14 din Norma nr. 12/2009 privind transferul participanŃilor între 

fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private nr. 16/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

375 din 3 iunie 2009, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b
1
), cu următorul cuprins: 

           „b
1
) participanŃilor care solicită transferul ca urmare a validării la două fonduri de pensii 

administrate privat de către instituŃii de evidenŃă diferite, în vederea transferului activului 

personal net al acestorala unul dintre fondurile la care au fost validaŃi;” 

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