
NORMA  Nr. 18/2015 din 8 octombrie 2015

pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa 
participanţilor la fondurile de pensii facultative

EMITENT:      AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 780 din 20 octombrie 2015

 

    Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 74 - 76 şi art. 77 alin. (1) şi (2) din Legea nr.
204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. c) 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,  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  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  93/2012  privind  înfiinţarea,
organizarea  şi  funcţionarea  Autorităţii  de  Supraveghere  Financiară,  aprobată  cu  modificări  şi
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 7
octombrie 2015,

 

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

 

    ARTICOL UNIC

    Norma nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative,
aprobată  prin  Hotărârea  Comisiei  de  Supraveghere  a  Sistemului  de  Pensii  Private  nr.  2/2011,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    - La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

    "ART. 10

    (1)  Participantul  poate,  în orice  moment,  să suspende,  să înceteze plata contribuţiei  sau să
modifice nivelul acesteia, în condiţiile Legii şi cu respectarea prevederilor prospectului schemei de
pensii facultative."

 

                              Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

                              Mişu Negriţoiu

 

    Bucureşti, 8 octombrie 2015.
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