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Normă nr. 27/2007 
pentru modificarea şi completarea Normei nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute în materiale 

publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora 
 

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598  din  27 august 2007 
 
Având în vedere prevederile art. 98, 99 şi ale art. 121 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 204/2006 privind 

pensiile facultative,  
în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, ale art. 23 lit. f), j) şi q) şi ale art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,  

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite 
prezenta normă.  
 
Art. I. - Norma nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la 
fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, se modifică şi se completează după cum 
urmează:  
 
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
"Art. 1. - Prezenta normă reglementează conţinutul materialelor publicitare referitoare la fondurile de 
pensii facultative şi administratorii acestora."  
 
2. Articolul 2 se abrogă.  
 
3. Capitolul III "Procedura de avizare a materialelor publicitare" se abrogă.  
 
4. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:  
"Art. 161. - Administratorii vor depune materialul publicitar, în copie, spre informare, la Comisie cu 
cel puţin 24 de ore înainte de transmiterea acestuia spre prima difuzare."  
 
5. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
"Art. 17. - (1) Difuzarea oricărui material publicitar prevăzut la art. 3 în legătură cu un fond de pensii 
facultative sau cu un administrator, înainte ca fondul de pensii şi administratorul să fie autorizaţi de 
către Comisie, este interzisă.  
(2) Difuzarea de materiale publicitare înainte de publicarea prospectelor schemelor de pensii facultative 
autorizate de către Comisie este interzisă."  
 
6. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
"Art. 18. - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor care rezultă din Lege sau din 
prezenta normă se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de administrare potrivit prevederilor art. 38 
lit. c) din Lege."  
 
7. Articolul 19 se abrogă.  
 
8. Anexa la normă se abrogă.  
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Art. II. - Norma nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la 
fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, cu modificările şi completările aduse prin 
prezenta normă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare.  
 


