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   Norma nr. 9/2013  

pentru completarea Normei nr. 3/2006  
privind autorizarea fondului de pensii facultative 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 573 din 09/09/2013 
 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 42-46, art. 47 alin. (1), art. 49 şi ale art. 50, 53 

şi 54 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,  
în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 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 temeiul prevederilor art. 24 lit. a) 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,  
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  

 
Articol unic. - Norma nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative, aprobată prin 
Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, se completează după cum 
urmează:  
    
1. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 
cuprins:  
    "(3) Sediul fondului de pensii facultative va fi acelaşi cu cel al administratorului."  
    
2. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II1, cuprinzând articolele 101-1012, cu 
următorul cuprins:  

     
"CAPITOLUL II1  

Procedura de modificare a contractului de societate  
 

SECłIUNEA 1  
DispoziŃii generale  

 
Art. 101. - Contractul de societate poate fi modificat cu îndeplinirea procedurii prevăzute în prezenta 
normă, care cuprinde două etape:  
a) obŃinerea avizului prealabil de modificare a contractului de societate, emis în baza cererii şi a 
documentelor depuse de administratorul care solicită modificarea;  
b) obŃinerea avizului definitiv de modificare a contractului de societate, după obŃinerea 
consimŃământului participanŃilor, conform art. 107.  
Art. 102. - Modificarea contractului de societate se poate face la propunerea administratorului sau a 
majorităŃii participanŃilor la fondul respectiv, dacă în contractul de societate nu este prevăzut altfel.  
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SECłIUNEA a 2-a  

Procedura de avizare prealabilă a modificării contractului de societate  
 
Art. 103. - Pentru a obŃine avizul prealabil de modificare a contractului de societate, administratorul 
depune la Autoritate o cerere de avizare prealabilă a modificării acestuia, însoŃită de următoarele 
documente:  
a) nota de fundamentare a administratorului şi modificările propuse de către acesta sau de către 
participanŃii la fondul de pensii, conform art. 102, evidenŃiate comparativ, semnate şi ştampilate de 
reprezentantul legal al administratorului;  
b) proiectul actului adiŃional la contractul de societate;  
c) dovada plăŃii taxei de avizare a modificării contractului de societate.  
Art. 104. - (1) Autoritatea hotărăşte cu privire la cererea de avizare prealabilă în termen de maximum 
30 de zile calendaristice de la înregistrarea ultimului document aferent cererii, transmis de către 
solicitant.  
(2) Orice solicitare a AutorităŃii privind informaŃii suplimentare sau modificarea documentelor 
prezentate iniŃial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data 
depunerii respectivelor informaŃii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de 
zile calendaristice de la data solicitării AutorităŃii, sub sancŃiunea respingerii cererii.  
(3) În situaŃia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora 
într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente se solicită completarea sau 
înlocuirea acestora, după caz.  
Art. 105. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiŃiile prevăzute în 
prezenta normă atrage respingerea cererii de avizare prealabilă a modificării contractului de societate.  
(2) Avizul prealabil sau decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.  
(3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării acesteia, decizia de 
respingere poate fi contestată în conformitate cu legislaŃia privind contenciosul administrativ.  
Art. 106. - O nouă cerere de avizare prealabilă a modificării contractului de societate poate fi adresată 
AutorităŃii numai după ce au fost remediate deficienŃele care au constituit motivele de respingere a 
cererii iniŃiale.  

 
   

SECłIUNEA a 3-a  
Procedura de obŃinere a consimŃământului participanŃilor cu privire la modificarea contractului de 

societate  
 
Art. 107. - (1) Pentru modificarea contractului de societate este necesară obŃinerea consimŃământului 
participanŃilor la respectivul fond de pensii facultative.  
(2) În vederea obŃinerii consimŃământului participanŃilor cu privire la modificarea contractului de 
societate, administratorul fondului de pensii facultative procedează, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data comunicării avizului prealabil, la publicitatea operaŃiunii, după cum urmează:  
a) publicarea pe pagina de internet proprie a notei de fundamentare prevăzute la art. 103 şi a proiectului 
de act adiŃional la contractul de societate al fondului de pensii facultative, avizat prealabil de către 
Autoritate;  
b) transmiterea documentelor prevăzute la lit. a), în scris, prin servicii poştale, la ultima adresă de 
corespondenŃă comunicată acestuia, către participanŃii la fondul de pensii facultative, cu menŃiunea că 
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exprimarea voinŃei proprii trebuie să se realizeze în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la 
transmiterea documentelor respective;  
c) publicarea de către administrator, în cel puŃin două cotidiene de circulaŃie naŃională, pe o perioadă de 
cel puŃin 3 zile consecutive, a unui anunŃ prin care face cunoscută postarea notei de fundamentare şi a 
proiectului de act adiŃional la contractul de societate al fondului de pensii facultative pe pagina proprie 
de internet.  
(3) ParticipanŃii îşi pot exprima voinŃa în mod expres, în scris, în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b).  
(4) ParticipanŃii care nu îşi manifestă voinŃa în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b) se consideră că şi-au 
dat consimŃământul în mod tacit.  
Art. 108. - (1) În termen de maximum 40 de zile lucrătoare de la data avizului prealabil, dar nu mai 
devreme de cea de-a 35 a zi lucrătoare de la data obŃinerii acestuia, administratorul întocmeşte un 
raport referitor la îndeplinirea obligaŃiilor privind obŃinerea consimŃământului participanŃilor, raport în 
care se menŃionează şi numărul celor care şi-au exprimat dezacordul cu privire la modificarea 
contractului de societate.  
(2) Dacă în urma întocmirii raportului prevăzut la alin. (1) se constată că nu s-a obŃinut 
consimŃământul, expres sau tacit, al participanŃilor, administratorul publică pe pagina de internet 
proprie un anunŃ prin care se aduce la cunoştinŃa participanŃilor faptul că modificarea contractului de 
societate nu mai are loc şi notifică Autoritatea în acest sens.  
(3) Dacă, în urma întocmirii raportului prevăzut la alin. (1), se constată că s-a obŃinut consimŃământul, 
expres sau tacit, al participanŃilor, în ziua lucrătoare următoare, administratorul publică pe pagina de 
internet proprie un anunŃ prin care se aduce la cunoştinŃa participanŃilor că s-a obŃinut consimŃământul 
privind modificarea contractului de societate, precum şi actul adiŃional la contractul de societate, cu 
menŃiunea că acesta intră în vigoare după obŃinerea avizului definitiv al AutorităŃii.  

   
SECłIUNEA a 4-a 

Procedura de avizare definitivă a modificării contractului de societate 
 
Art. 109. - Autoritatea hotărăşte cu privire la avizarea definitivă a modificării contractului de societate, 
în baza cererii de avizare definitivă depuse de administrator.  
Art. 1010. - Cererea se depune însoŃită de raportul prevăzut la art. 108 alin. (1) şi de actul adiŃional la 
contractul de societate, în original.  
Art. 1011. - (1) Autoritatea hotărăşte cu privire la cererea de avizare definitivă a modificării 
contractului de societate, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea ultimului 
document aferent cererii, transmis de către solicitant.  
(2) Orice solicitare a AutorităŃii privind informaŃii suplimentare sau modificarea documentelor 
prezentate iniŃial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data 
depunerii respectivelor informaŃii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de 
zile calendaristice de la data solicitării AutorităŃii, sub sancŃiunea respingerii cererii.  
(3) În situaŃia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora 
într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente se solicită completarea ori 
înlocuirea acestora, după caz.  
Art. 1012. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiŃiile prevăzute în 
prezenta normă atrage respingerea cererii de avizare definitivă a modificării contractului de societate.  
(2) Avizul definitiv sau decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.  
(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data 
comunicării ei, în conformitate cu legislaŃia privind contenciosul administrativ."  


