
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 20/2009
pentru modificarea şi completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar 

pentru fondurile de pensii facultative

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 12 noiembrie 2009

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (7), art. 81 alin. (2) şi (3) şi ale art. 83 lit. d) din Legea  
nr.  204/2006  privind  pensiile  facultative,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  denumită  în 
continuare Lege,

În temeiul dispoziţiilor art. 16, art. 21, art. 22  şi art. 23 lit. a) şi 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, denumită în continuare Comisie, emite 
prezenta normă.

Articol  unic  -  Norma  nr.  8/2006  privind  auditorul  financiar  pentru  fondurile  de  pensii 
facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 
20/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 15 septembrie  2006, se 
completează după cum urmează:

- După capitolul V, se introduce un nou capitol,  capitolul V1 „Dispoziţii privind onorariile de 
audit”, cu următorul cuprins:

„Capitolul V1

Dispoziţii privind onorariile de audit

Art. 151. – (1) Administratorul şi auditorul financiar încheie un contract de audit, pentru activitatea de 
auditare a situaţiilor financiare anuale ale fondului de pensii facultative până la data de 31 octombrie a 
anului în curs, astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 01 ianuarie a anului următor, fără ca 
durata contractului să depăşească perioada prevăzută de lege.
(2) Modificările prospectului schemei de pensii private, referitoare la contractul de audit, se depun spre 
autorizare la Comisie în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea contractului de audit sau de la 
data modificării acestuia. 
(3)  În cazul în care contractul de audit menţionat la alin. (1) se prelungeşte, fără modificarea clauzei 
referitoare la preţ, se notifică Comisia, fără a se aplica prevederile alin. (2).
(4) Pentru anul 2010, modificările prospectului schemei de pensii private, referitoare la contractul de 
audit, se depun spre autorizare la Comisie, până la 31 decembrie 2009.
Art. 152. –  (1) Preţul contractului menţionat la art. 151 se stabileşte în lei.
(2) Este interzisă modificarea clauzei contractului prevăzută la alin. (1) cu privire la preţ, în cursul unui 
an calendaristic, începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme.”
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