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Normă nr. 17/2009 
privind modificarea şi completarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei 
maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat, aprobată prin 

Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008 
 

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 15 octombrie 2009 
 

Având în vedere prevederile art. 87 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul dispoziţiilor art. 16 şi ale art. 23 lit. f) 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 emite prezenta normă.  
 
Articol unic. - Norma nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile 
investiţiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei 
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 741 din 3 noiembrie 2008, se modifică şi se completează după cum 
urmează:  
 
1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:  
"Art. 41. - Termenul prevăzut la art. 4 se prelungeşte cu 365 de zile, începând cu data de 3 noiembrie 
2009."  
 
2. La articolul 8, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
"a) în termen de 5 zile calendaristice de la data luării deciziei, va notifica în scris Comisia cu privire la 
decizia luată, precum şi în legătură cu data de la care administratorul va începe aplicarea prevederilor 
art. 4, fără a mai proceda la modificarea prospectului autorizat al schemei de pensii facultative;".  
 
3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
"Art. 9. - La data expirării perioadei menţionate la art. 41, administratorul care a aplicat prevederile 
prezentei norme trebuie să se încadreze atât în limitele prevăzute la art. 87 din Lege, cât şi în limitele 
stabilite prin prospectul schemei de pensii facultative."  
 


