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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui consilier preziden˛ial
Œn temeiul art. 94 lit. c) ∫i al art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, precum ∫i al art. 3 alin. (1) ∫i art. 4 alin. (1) din Legea
nr. 47/1994, privind serviciile din subordinea Pre∫edintelui Rom‚niei,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnul Alexandru-Octavi
St„nescu se nume∫te Ón func˛ia de consilier preziden˛ial.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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i

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

Bucure∫ti, 23 aprilie 2007.
Nr. 483.

rm
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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fo

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative

es

tin

at

ex

cl

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 66 din
5 aprilie 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului de resort,

D

2

Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Brag„ Gheorghe Gheorghe i se
acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 24 aprilie 2007.
Nr. 487.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 66 din
5 aprilie 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului de resort,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel S„lan Ion Viorel i se acord„ gradul
de general de brigad„ cu o stea.

ce

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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i

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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Nr. 488.
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DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative

D

es

tin

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 66 din
5 aprilie 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului de resort,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Irimu∫ Alexandru Lucian-Vasile i se
acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 24 aprilie 2007.
Nr. 489.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 66 din
5 aprilie 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului de resort,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Popa Gheorghe Nicolae i se acord„
gradul de general de brigad„ cu o stea.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative

es

tin

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 66 din
5 aprilie 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului de resort,

D

4

Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Ni˛„ Pandele Aurelian i se acord„
gradul de general de brigad„ cu o stea.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 24 aprilie 2007.
Nr. 491.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. i) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor
∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum
∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 134
din 25 august 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:
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NICOLAE V√C√ROIU
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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Articol unic. — Domnul Tupi˛„ Ioan, procuror la Parchetul de pe l‚ng„
Judec„toria Sighetu Marma˛iei, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
neÓndeplinirii condi˛iei prev„zute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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Bucure∫ti, 26 aprilie 2007.
Nr. 492.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor

D

es

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. a) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 175
din 29 martie 2007,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Petcu Marius, pre∫edintele Judec„toriei
Bolintin-Vale, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 26 aprilie 2007.
Nr. 493.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 174
din 29 martie 2007,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Domnul Drexler Constantin, judec„tor la Tribunalul
Neam˛, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√
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din 29 martie 2007
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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Ion Predescu
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Irina Loredana Gulie

ex

cl

us

iv

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie
1989, excep˛ie ridicat„ de Elena Alexandrina Cornelia
Antonescu, prin mandatar Gheorghe Iancu, Ón Dosarul
nr. 3.210/3/2006 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a IV-a
civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile. Procedura de citare
este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„.

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 30 noiembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 3.210/3/2006, Curtea de Apel Bucure∫ti —
Sec˛ia a IV-a civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 22
alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie
1945 — 22 decembrie 1989. Excep˛ia a fost ridicat„ de
Elena Alexandrina Cornelia Antonescu, prin mandatar
Gheorghe Iancu, Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect judecarea
unei ac˛iuni prin care se solicita constatarea formul„rii
notific„rii prev„zute de art. 22 alin. (1) din Legea
nr. 10/2001 Ón termenul legal.
Œn motivarea excep˛iei se arat„, Ón esen˛„, c„ textele
de lege criticate Óncalc„ dreptul de proprietate ∫i creeaz„ o
inegalitate Ón fa˛a legii. Pe de o parte, inegalitatea vizeaz„
cultele religioase ∫i minorit„˛ile na˛ionale, care au
posibilitatea s„ Ó∫i revendice propriet„˛ile imobiliare preluate
Ón mod abuziv de stat, Ón cadrul unui nou termen, introdus
prin Legea nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile
propriet„˛ii ∫i justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente. Pe
de alt„ parte, inegalitatea prive∫te ceilal˛i fo∫ti proprietari,
persoane fizice, Ón privin˛a c„rora termenul pentru
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól reprezint„
prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 798 din
2 septembrie 2005, potrivit c„rora: î(1) Persoana Óndrept„˛it„
va notifica Ón termen de 6 luni de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei legi persoana juridic„ de˛in„toare, solicit‚nd
restituirea Ón natur„ a imobilului. Œn cazul Ón care sunt solicitate
mai multe imobile, se va face c‚te o notificare pentru fiecare
imobil.“
Œn opinia autoarei excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
textul de lege criticat contravine dispozi˛iilor constitu˛ionale

el

or

C U R T E A,

cuprinse Ón art. 16 alin. (1) privind egalitatea Ón fa˛a legii ∫i
a autorit„˛ilor publice, art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i privind
garantarea dreptului de proprietate privat„, indiferent de
titular, alin. (3) referitor la expropriere ∫i alin. (8) privind
averea dob‚ndit„ licit, art. 53 — Restr‚ngerea exerci˛iului
unor drepturi ∫i al unor libert„˛i ∫i art. 136 alin. (5) privind
caracterul inviolabil al propriet„˛ii private.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, se constat„
c„ textul de lege criticat a mai fost supus controlului de
constitu˛ionalitate, prin raportare la acelea∫i dispozi˛ii
constitu˛ionale, ∫i cu o motivare similar„.
Astfel, prin Decizia nr. 42 din 11 ianuarie 2007,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 119
din 16 februarie 2007, Curtea a respins excep˛ia ∫i a
statuat c„ recunoa∫terea sine die a posibilit„˛ii persoanei
interesate de a declan∫a procedura de recuperare a
imobilelor preluate abuziv de c„tre stat ar fi fost de natur„
s„ genereze un climat de insecuritate juridic„ Ón domeniul
propriet„˛ii imobiliare.
Prin aceea∫i decizie, Curtea a statuat, Ón esen˛„, c„,
potrivit dispozi˛iilor art. 44 alin. (1) teza a doua din
Constitu˛ie, exercitarea dreptului de proprietate trebuie s„
se fac„ Ón limitele legii. Legiuitorul ordinar este a∫adar
competent s„ stabileasc„ cadrul juridic pentru exercitarea
dreptului de proprietate, instituind limit„ri rezonabile Ón
valorificarea ca drept subiectiv garantat, Ón a∫a fel Ónc‚t s„
nu vin„ Ón coliziune cu interesele generale sau cu
interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept.
Pentru aceste considerente, nu poate fi re˛inut„ Ónc„lcarea,
prin textele de lege criticate, a prevederilor art. 44 alin. (2)
teza Ónt‚i alin. (3) ∫i (8), art. 136 alin. (5) din Legea
fundamental„. Curtea a constatat, de asemenea, c„ nu se
poate re˛ine Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 16 din Constitu˛ie,
deoarece persoanele Óndrept„˛ite care pot introduce
notific„ri Ón temeiul art. 22 din Legea nr. 10/2001,
solicit‚nd restituirea Ón natur„ a imobilului, se afl„ Óntr-o
situa˛ie diferit„ fa˛„ de cultele religioase ori comunit„˛ile
cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale. Tratamentul
juridic instituit de legiuitor cu privire la acestea este diferit,
fiind reglementat prin acte normative distincte.
Œn aceste condi˛ii, nu se poate re˛ine nici Ónc„lcarea
prevederilor art. 53 din Legea fundamental„.
Cele statuate Ón aceast„ decizie Ó∫i p„streaz„
valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„, neintervenind elemente
noi, de natur„ a determina o reconsiderare a jurispruden˛ei
Cur˛ii.
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depunerea notific„rilor nu a mai fost prelungit. Se mai
sus˛ine c„ textul de lege criticat contravine protec˛iei
constitu˛ionale a propriet„˛ii private, precum ∫i principiului
constitu˛ional al restr‚ngerii exerci˛iului unor drepturi ∫i al
unor libert„˛i, prin crearea unei imposibilit„˛i de retrocedare
a unor bunuri imobile preluate Ón mod abuziv.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a IV-a civil„
apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia este neÓntemeiat„,
invoc‚nd Ón acest sens jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale
Ón materie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ prevederile legale
criticate nu contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de
Elena Alexandrina Cornelia Antonescu, prin mandatar Gheorghe Iancu, Ón Dosarul nr. 3.210/3/2006 al Cur˛ii de Apel
Bucure∫ti — Sec˛ia a IV-a civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 29 martie 2007.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Normei nr. 12/2007 privind activitatea de depozitare a activelor
fondurilor de pensii administrate privat

ce

Œn temeiul dispozi˛iilor art. 16, ale art. 21, ale art. 23 lit. a) ∫i f) ∫i ale art. 24 lit. i) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 50/2005 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 313/2005,
conform Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 24/2006 privind numirea pre∫edintelui, a vicepre∫edintelui ∫i a
celorlal˛i membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 125—139 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza hot„r‚rii luate Ón ∫edin˛a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de
24 aprilie 2007,
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Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urm„toarea hot„r‚re:
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or

∫i pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private (www.csspp.ro).
Art. 3. — Departamentul autorizare—reglementare
Ómpreun„ cu Secretariatul tehnic ∫i cu directorul general vor
urm„ri ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentei
hot„r‚ri.

ite

Art. 1. — Se aprob„ Norma nr. 12/2007 privind
activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii
administrate privat, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Prezenta hot„r‚re ∫i norma men˛ionat„ la
art. 1 se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,

ANEX√
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Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea
Bucure∫ti, 24 aprilie 2007.
Nr. 33.
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N O R M A Nr. 12/2007
privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 125—139 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 16, ale art. 21, ale art. 23 lit. a) ∫i f) ∫i ale art. 24 lit. i) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 50/2005 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 313/2005,

D

es

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumit„ Ón continuare Comisia, emite prezenta norm„.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Prezenta norm„ stabile∫te condi˛iile de avizare
∫i func˛ionare a depozitarului activelor fondurilor de pensii
administrate privat.
Art. 2. — Termenii ∫i expresiile utilizate Ón prezenta
norm„ au semnifica˛iile prev„zute la art. 2 din Legea
nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, denumit„ Ón
continuare Lege, Ón legisla˛ia privind pia˛a de capital ∫i Ón
legisla˛ia aplicabil„ institu˛iilor de credit.
CAPITOLUL II
Avizarea depozitarului
SECﬁIUNEA 1
Condi˛ii de avizare

Art. 3 — (1) Poate fi depozitar al activelor fondurilor de
pensii administrate privat institu˛ia de credit din Rom‚nia,

autorizat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei Ón conformitate
cu legisla˛ia aplicabil„ institu˛iilor de credit, precum ∫i
institu˛ia de credit autorizat„ de autoritatea similar„ din
statul apar˛in‚nd Uniunii Europene sau Spa˛iului Economic
European.
(2) Pentru a desf„∫ura activitatea de depozitare a
activelor fondurilor de pensii administrate privat, institu˛ia de
credit trebuie s„ ob˛in„ avizul Comisiei.
Art. 4. — Pentru eliberarea avizului care confer„
calitatea de depozitar, Comisia analizeaz„ cererea de
avizare ∫i documenta˛ia depus„ de solicitant ∫i verific„ dac„
institu˛ia de credit Óndepline∫te, cumulativ, condi˛iile
prev„zute de Lege, precum ∫i urm„toarele:
a) personalul implicat Ón efectuarea opera˛iunilor de
depozitare a activelor fondurilor de pensii dispune de
capacit„˛i profesionale adecvate activit„˛ii desf„∫urate, iar
institu˛ia de credit dispune de echipamente ∫i dot„ri tehnice
necesare pentru desf„∫urarea corespunz„toare a activit„˛ii
de depozitare;
b) desf„∫oar„ activitate de custodie a instrumentelor
financiare tranzac˛ionate pe o pia˛„ reglementat„;
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Art. 6. — (1) Comisia analizeaz„ cererea ∫i
documentele anexate, Ón termen de 30 de zile
calendaristice de la Ónregistrarea dosarului complet al
solicitantului.
(2) Comisia emite, Ón termen de 5 zile lucr„toare de la
aprobarea cererii, un aviz prin care se acord„ institu˛iei de
credit solicitante calitatea de depozitar.
(3) Orice solicitare din partea Comisiei cu privire la
furnizarea de informa˛ii suplimentare sau de modificare a
documentelor prezentate ini˛ial Óntrerupe termenul prev„zut
la alin. (1), un nou termen Óncep‚nd s„ curg„ de la data
furniz„rii respectivelor informa˛ii sau modific„ri, depunere
care nu poate fi f„cut„ mai t‚rziu de 30 de zile
calendaristice de la data solicit„rii Comisiei, sub sanc˛iunea
respingerii cererii.
(4) Œn situa˛ia Ón care documentele depuse sunt
incomplete, ilizibile sau se constat„ depunerea acestora
Óntr-o form„ necorespunz„toare, precum ∫i lipsa unor
documente, acestea sunt returnate solicitantului spre
completare sau Ónlocuire, dup„ caz.
Art. 7. — Decizia de respingere poate fi contestat„ Ón
termen de maximum 30 de zile de la data comunic„rii ei,
Ón conformitate cu legisla˛ia privind contenciosul
administrativ.
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Art. 5. — (1) Avizul prev„zut la art. 4 se elibereaz„ Ón
baza unei cereri, Óntocmit„ conform anexei nr. 1 la
prezenta norm„, care este Ónso˛it„ de urm„toarele
documente, Ón copie:
a) autoriza˛ia de func˛ionare emis„ de Banca Na˛ional„
a Rom‚niei/autoritatea similar„ din statul apar˛in‚nd Uniunii
Europene sau Spa˛iului Economic European, dup„ caz, din
care s„ reias„ c„ institu˛ia de credit a fost autorizat„ s„
desf„∫oare activit„˛ile de depozitare a activelor fondurilor
de pensii, Ón conformitate cu prevederile legisla˛iei Ón
vigoare;
b) certificatul de Ónscriere a men˛iunilor cu privire la
modificarea obiectului de activitate Ón conformitate cu lit. a),
dac„ este cazul;
c) organigrama solicitantului ∫i limitele de competen˛„
stabilite la nivelul structurii organizatorice care desf„∫oar„
opera˛iuni legate de activitatea de depozitare, personalul
alocat acesteia, modalitatea de luare ∫i de transmitere a
deciziilor ∫i modalit„˛ile interne de control, procedurile de
securitate, de control ∫i cele aplicabile Ón cazul apari˛iei
unor cazuri de for˛„ major„, care s„ permit„ p„strarea Ón
siguran˛„ a tuturor activelor fondurilor de pensii pe care le
depoziteaz„, o descriere a capacit„˛ilor tehnice ∫i a
echipamentelor de care dispune;
d) procedurile scrise privind separarea activelor proprii
de cele ale fondurilor de pensii pentru care desf„∫oar„
activitatea de depozitare ∫i Óntre acestea, aprobate de
consiliul de administra˛ie/persoanele Ómputernicite Ón acest
sens;
e) lista cuprinz‚nd specimenele de semn„turi pentru
persoanele care reprezint„ depozitarul Ón rela˛ia cu
Comisia, Óntocmit„ conform anexei nr. 2 la prezenta norm„;
f) declara˛ie din care s„ rezulte c„ asupra solicitantului
nu este instituit„ m„sura supravegherii sau administr„rii
speciale, dat„ pe propria r„spundere de cel pu˛in dou„
persoane av‚nd competen˛a de a angaja institu˛ia de credit
sau de cel pu˛in 2 salaria˛i Ómputernici˛i de conducerea
acesteia;
g) dovada c„ desf„∫oar„ activitate de custodie a
instrumentelor financiare tranzac˛ionate pe o pia˛„
reglementat„;
h) ultima situa˛ie a formularului de calcul ∫i raportare a
fondurilor proprii la nivel individual;
i) dovada achit„rii taxei de avizare.
(2) Cererea de avizare ca depozitar este semnat„ de
cel pu˛in dou„ persoane av‚nd competen˛a de a angaja

Eliberarea sau respingerea avizului pentru depozitar

a

Documenta˛ia necesar„ ob˛inerii avizului pentru depozitar

SECﬁIUNEA a 3-a

ite

SECﬁIUNEA a 2-a

institu˛ia de credit sau de cel pu˛in 2 salaria˛i Ómputernici˛i
de conducerea institu˛iei de credit ∫i poart„ ∫tampila
acesteia.

tu

c) de˛ine capitaluri proprii mai mari de 100 milioane
euro;
d) dispune de proceduri prin care s„ asigure p„strarea
Ón condi˛ii de siguran˛„ a tuturor activelor fondurilor de
pensii ∫i un control permanent, din punct de vedere al
respect„rii legalit„˛ii, asupra opera˛iunilor dispuse de
administratorul care ac˛ioneaz„ Ón numele unui fond de
pensii.
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CAPITOLUL III
Activitatea de depozitare
Art. 8. — (1) Activitatea de depozitare se desf„∫oar„ Ón
baza unui contract de depozitare care se Óncheie Óntre
administrator, ca reprezentant al fondului de pensii
administrat privat Ón rela˛iile cu ter˛ii, ∫i depozitar.
(2) Contractul de depozitare este Óntocmit conform
modelului-cadru prev„zut Ón anexa nr. 3 la prezenta norm„.
Art. 9. — Œn exercitarea activit„˛ii de depozitare,
institu˛ia de credit va ac˛iona numai pe baza instruc˛iunilor
scrise primite de la administratorul fondului de pensii ∫i Ón
limita prevederilor legale Ón vigoare.
Art. 10. — Depozitarul solicit„ administratorului orice
informa˛ii ∫i/sau documente pe care le consider„ necesare
pentru Óndeplinirea corespunz„toare a obliga˛iilor sale care
rezult„ din prevederile legale Ón vigoare ∫i/sau din
contractul de depozitare.
Art. 11. — Administratorul nu poate refuza, sub
pretextul confiden˛ialit„˛ii, furnizarea informa˛iilor ∫i/sau
documentelor necesare Óndeplinirii obliga˛iilor depozitarului.
Art. 12. — Depozitarul prime∫te sumele rezultate din
contribu˛iile participan˛ilor unui fond de pensii ∫i crediteaz„
contul colector al fondului, deschis numai la depozitar.
Art. 13. — Depozitarul Ónregistreaz„, verific„ ∫i
monitorizeaz„ toate activele de˛inute de fiecare fond de
pensii pentru care desf„∫oar„ activitatea de depozitare.
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∫i transmite Comisiei, Ón fiecare zi lucr„toare, valoarea
activului net, valoarea unitar„ a activului net ∫i num„rul de
unit„˛i de fond.
Art. 20. — Depozitarul informeaz„ Ón scris Comisia
despre orice acte sau fapte suspecte de a reprezenta o
Ónc„lcare a prevederilor legale Ón vigoare, de care a luat
cuno∫tin˛„ Ón leg„tur„ cu fondurile de pensii pentru care
desf„∫oar„ activitatea de depozitare.
Art. 21. — Depozitarul informeaz„ Ón scris Comisia cu
privire la orice refuz al administratorului de a furniza
informa˛ii ∫i/sau documente, Ómpreun„ cu o descriere a
tranzac˛iei cu privire la care s-a formulat respectivul refuz,
Ón termen de maximum 24 de ore de la primirea refuzului
administratorului.
Art. 22. — Œn situa˛ia prev„zut„ la art. 21, Comisia
poate suspenda transformarea Ón unit„˛i de fond a
contribu˛iilor primite, precum ∫i transferul participan˛ilor la
alte fonduri de pensii administrate privat, p‚n„ la
clarificarea situa˛iei, dar pentru o perioad„ de cel mult
dou„ zile lucr„toare de la data primirii inform„rii.
Art. 23. — Œn cazul Ón care, dup„ furnizarea tuturor
documentelor ∫i/sau informa˛iilor relevante solicitate de
c„tre depozitar, exist„ divergen˛e cu privire la efectuarea
unei opera˛iuni Óntre acesta ∫i administrator, depozitarul
informeaz„ imediat Comisia ∫i transmite toate informa˛iile ∫i
copii ale documentelor relevante cu privire la respectiva
opera˛iune.
Art. 24. — Depozitarul este obligat s„ informeze Ón scris
Comisia cu privire la orice abuz al administratorului Ón
leg„tur„ cu activele fondului de pensii depozitate.
Art. 25. — (1) Depozitarul poate Óncredin˛a obliga˛iile
sale, asumate prin contract, unei alte entit„˛i numai Ón
cazurile de custodie a activelor achizi˛ionate pe pie˛ele
externe, sub sanc˛iunea retragerii avizului ca depozitar
pentru fonduri de pensii administrate privat.
(2) Activit„˛ile delegate unei alte entit„˛i sunt desf„∫urate
cu respectarea aceluia∫i regim aplicabil depozitarului.
(3) Obliga˛iile depozitarului nu vor fi afectate de faptul
c„ a Óncredin˛at unei alte entit„˛i toate sau o parte din
activele pe care le are Ón p„strare.
(4) Delegarea activit„˛ilor c„tre o alt„ entitate se face
cu introducerea Ón prospectul schemei de pensii a
informa˛iilor cu privire la datele de identificare a respectivei
entit„˛i ∫i a activit„˛ilor delegate, aceste informa˛ii fiind
aduse la cuno∫tin˛„ participan˛ilor.
(5) Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea
privind asigurarea p„str„rii Ón siguran˛„ a activelor
Óncredin˛ate spre p„strare unei alte entit„˛i.
Art. 26. — (1) Este interzis depozitarului s„ garanteze
Ón orice mod sau s„ dispun„ Ón orice alt fel de
instrumentele financiare sau de sumele de bani Óncredin˛ate
spre p„strare de c„tre administrator Ón numele fondului de
pensii.
(2) Depozitarului Ói este interzis s„ transfere
instrumentele financiare sau sumele de bani Óncredin˛ate
spre p„strare Ón numele fondului de pensii, Ón lipsa unor
instruc˛iuni corespunz„toare din partea administratorului.
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Art. 14. — (1) Activele fondurilor de pensii trebuie
eviden˛iate Ón conturi separate pentru fiecare fond, diferite
de cele ale administratorului ∫i ale depozitarului.
(2) Depozitarul deschide conturi de instrumente
financiare ∫i conturi bancare pentru decontarea tranzac˛iilor,
pe numele fiec„rui fond de pensii. Aceste conturi sunt
debitate/creditate numai Ón baza func˛iilor sale de
depozitare ∫i Ón strict„ conformitate cu instruc˛iunile
administratorului.
(3) Activele fondurilor de pensii administrate privat sunt
depozitate separat pentru fiecare fond ∫i sunt Ónregistrate
Ón a∫a fel Ónc‚t s„ fie identificate ca proprietate a fondului
de pensii pentru care se desf„∫oar„ activitatea de
depozitare.
(4) Toate opera˛iunile de creditare sau debitare a
conturilor de active financiare ale fondului de pensii se
realizeaz„ numai prin intermediul depozitarului.
Art. 15. — Depozitarul va certifica existen˛a activelor
fondului de pensii ∫i va calcula valoarea activului net al
fondului de pensii pe baza informa˛iilor ∫i documentelor
proprii, precum ∫i pe baza documentelor emise de alte
institu˛ii prin intermediul c„rora au fost realizate investi˛ii Ón
numele fondului.
Art. 16. — (1) Depozitarul efectueaz„ pl„˛i din contul
fondului de pensii numai la primirea instruc˛iunilor
corespunz„toare din partea administratorului, Ón urm„toarele
cazuri:
a) pentru efectuarea de investi˛ii, potrivit Legii;
b) pentru stingerea obliga˛iilor, plata taxelor de audit,
comisioanelor de administrare a fondului de pensii
administrat privat;
c) pentru orice alt scop precizat Ón instruc˛iuni, Óntocmite
cu respectarea prevederilor documentelor de constituire a
fondului de pensii.
(2) Œn situa˛iile Ón care depozitarul constat„ c„ sunt
Ónc„lcate prevederile Legii, ale prezentei norme sau ale
documentelor de constituire a fondului de pensii, acesta
are obliga˛ia de a notifica imediat Comisiei ∫i
administratorului aceast„ situa˛ie.
Art. 17. — Depozitarul va proceda la disponibilizarea
instrumentelor financiare din portofoliul unui fond de pensii
numai la primirea instruc˛iunilor corespunz„toare de la
administrator, concomitent cu creditarea contului fondului cu
suma reprezent‚nd contravaloarea respectivelor instrumente
financiare, Ón concordan˛„ cu reglement„rile pie˛ei
respective.
Art. 18. — (1) Depozitarul este obligat s„ p„streze
confiden˛ialitatea informa˛iilor ∫i/sau documentelor primite
din partea administratorului Ón procesul de evaluare a
legalit„˛ii opera˛iunilor efectuate de c„tre acesta Ón contul
fondului de pensii administrat.
(2) Depozitarul nu poate s„ invoce clauza de
confiden˛ialitate prev„zut„ la alin. (1), Ón cazul controalelor
efectuate de Comisie ∫i/sau de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei.
Art. 19. — Pentru fiecare fond de pensii pentru care
desf„∫oar„ activitatea de depozitare, depozitarul calculeaz„
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Banca Na˛ional„ a Rom‚niei.

fiz
i

ce

Art. 34. — (1) Œn cazurile prev„zute la art. 31 ∫i 33,
administratorul are obliga˛ia ca, Ón termen de 15 zile
lucr„toare de la data notific„rii, respectiv de la data primirii
deciziei de retragere a avizului depozitarului, s„ Óncheie un
nou contract de depozitare cu o alt„ institu˛ie de credit
avizat„ de Comisie pentru desf„∫urarea activit„˛ii de
depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate
privat.

pe

rs
o

an

el

or

(2) Fostul depozitar transmite noului depozitar, Ón
termen de 30 de zile calendaristice de la desemnarea
acestuia, activele fondului de pensii ∫i copii de pe
documentele privind activitatea sa Ón leg„tur„ cu acesta.
(3) Œn perioada prev„zut„ la alin. (2), depozitarul c„ruia
i-a fost retras avizul trebuie s„ Ó∫i Óndeplineasc„ Ón
continuare toate obliga˛iile asumate prin contractul de
depozitare.

ra

Art. 28. — (1) Se notific„ spre avizare Comisiei,
Ómpreun„ cu documentele prev„zute la art. 5 alin. (1) lit. c)
∫i d), schimbarea persoanelor cu limite de competen˛„
stabilite la nivelul structurii organizatorice, mandatate s„
desf„∫oare opera˛iuni legate de activitatea de depozitare,
ori a persoanelor care le Ónlocuiesc pe acestea.
(2) Orice modificare adus„ documentelor men˛ionate la
art. 5 alin. (1) lit. c) trebuie notificat„ spre avizare
Comisiei.
(3) Modific„rile actelor constitutive ale institu˛iei de credit
din Rom‚nia, avizate de Comisie Ón calitate de depozitar,
trebuie notificate Comisiei.
(4) Notific„rile vor fi transmise Comisiei Ón maximum
5 zile lucr„toare de la efectuarea modific„rilor.
(5) Notific„rile vor fi Ónso˛ite de documentele care stau
la baza efectu„rii respectivei modific„ri.
Art. 29. — Modific„rile trebuie s„ Óndeplineasc„ toate
condi˛iile prev„zute Ón legisla˛ia Ón vigoare, avute Ón vedere
la ob˛inerea avizului ca depozitar.
Art. 30. — (1) Comisia poate solicita informa˛ii suplimentare
referitoare la documentele prezentate ini˛ial.
(2) Œn cazurile Ón care documentele depuse sunt
incomplete, ilizibile sau se constat„ depunerea acestora
Óntr-o form„ necorespunz„toare, acestea sunt returnate
solicitantului spre completare sau Ónlocuire, dup„ caz.

a

Notific„ri transmise Comisiei

c) la ini˛ierea procedurilor de supraveghere sau de
administrare special„ de c„tre Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei/autoritatea similar„ din statul apar˛in‚nd Uniunii
Europene sau Spa˛iului Economic European, dup„ caz,
ori la deschiderea procedurii falimentului de c„tre
judec„torul-sindic;

ite

CAPITOLUL IV

b) Ón cazul nerespect„rii de c„tre depozitar a obliga˛iilor
prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare;

tu

(3) Interdic˛iile prev„zute la alin. (1) ∫i (2) nu se aplic„
Ón cazul dispunerii de c„tre Comisie a unor m„suri
speciale.
Art. 27. — Este interzis depozitarului s„ acorde credite,
sub orice form„, administratorului fondului de pensii.

11
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CAPITOLUL V

ex
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iv
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fo

rm
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ii
g

(4) Dac„ Ón perioada prev„zut„ la alin. (2) nu se
realizeaz„ transferul activelor c„tre un nou depozitar,
depozitarul c„ruia i-a fost retras avizul are obliga˛ia s„
notifice Comisia, care procedeaz„ la restric˛ionarea
conturilor respectivului fond de pensii p‚n„ la data
efectu„rii transferului.

es

tin

Œncetarea contractului de depozitare

D

Art. 31. — Contractul de depozitare Ónceteaz„ Ón
urm„toarele cazuri:
a) prin denun˛area unilateral„ a contractului;
b) prin acordul p„r˛ilor;
c) la expirarea termenului de valabilitate a contractului;
d) ca efect al retragerii avizului depozitarului.
Art. 32. — (1) Œncetarea contractului Ón oricare dintre
cazurile prev„zute la art. 31 lit. a)—c) trebuie notificat„
Comisiei cu 90 de zile Ónainte de Óncetare.
(2) Œncetarea contractului produce efecte Ón termen de
90 de zile de la notificarea Comisiei.
CAPITOLUL VI
Retragerea avizului depozitarului
Art. 33. — Comisia este Ón drept s„ retrag„ avizul
depozitarului Ón cazurile prev„zute de Lege, precum ∫i Ón
urm„toarele:
a) Ón situa˛ia Ón care nu mai sunt Óndeplinite condi˛iile
avute Ón vedere la ob˛inerea avizului;

Art. 35. — (1) Noul contract de depozitare este
transmis Comisiei, Ón vederea aviz„rii, Ón maximum 3 zile
lucr„toare de la data Óncheierii acestuia. Depozitarul c„ruia
i-a fost retras avizul Óncepe transferul complet al activelor
de˛inute pentru fondurile de pensii administrate privat c„tre
noul depozitar care a Óncheiat contract cu administratorul,
Ón termen de maximum dou„ zile lucr„toare de la avizarea
de c„tre Comisie a noului contract de depozitare.
(2) R„spunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia
transferului prev„zut la alin. (1) revine institu˛iei de credit
din culpa c„reia s-a produs prejudiciul respectiv.
Art. 36. — (1) Œn termen de 3 zile lucr„toare de la
Óncheierea procesului de transfer al activelor fondurilor de
pensii administrate privat, depozitarul c„ruia i-a fost retras
avizul Óntocme∫te un raport pentru fiecare fond de pensii,
care con˛ine descrierea detaliat„ a modului Ón care a
operat transferul activelor, valoarea activului net ∫i a
activului net unitar, num„rul de unit„˛i de fond, la data la
care a fost efectuat„ ultima opera˛iune de transfer.
(2) Raportul este Ónaintat administratorului fondului de
pensii administrat privat ∫i Comisiei.
Art. 37. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
prezenta norm„.
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ANEXA Nr. 1
la norm„

Pagina 1/3
DATE
DE IDENTIFICARE
ALE SOLICITANTULUI

CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR
PENTRU FONDURI DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT

Subsemnatul /Subsemnata.....................................................................................................................................................,
(numele ∫i prenumele)

Ón calitate de ...........................................................................................................................................................................,
solicit avizul pentru a desf„∫ura activitate de depozitare a fondurilor de pensii administrate privat pentru :
........................................................................................................................................................................................................
(denumirea institu˛iei de credit)

fiz
i

ce

av‚nd:
Sediul social ..........................................................................

.................................................................................
(jude˛ul) (codul po∫tal)

an

el

or

(localitate) (strada ∫i num„rul)

rs
o

Forma de Ónregistrare ...........................................................................................................................................................

pe

(central„, filial„, sucursal„)

Num„rul de fax ..........................................................

ite

a

Num„rul de telefon ..................................................................

ăr

ii
g

ra

tu

Adresa de po∫t„ electronic„ ...............................................................................................................................................

™tampila

in

fo

rm

Semn„tura ......................................................................................

ex

cl

us

iv

Data .............................

D

es

tin

at

Prezenta cerere este Ónso˛it„ de opisul documentelor anexate ∫i de un num„r de .... documente, totaliz‚nd un
num„r de ... file.
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Pagina 2/3
Persoane cu competen˛e de a angaja
institu˛ia de credit, persoane cu func˛ie de
conducere din cadrul structurii organizatorice
care sunt mandatate s„ desf„∫oare opera˛iuni
legate de activitatea de depozitare a
fondurilor de pensii administrate privat ∫i
persoanele care le Ónlocuiesc pe acestea

CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR
PENTRU FONDURI DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT

Func˛ia

Codul numeric personal

el

or

fiz
i

ce

Numele ∫i prenumele

rs
o

an

Numele ∫i prenumele reprezentantului legal ...........................

pe

Semn„tura reprezentantului legal ...................................

™tampila

ite

a

Data ...............................

tu

Pagina 3/3

ra

DATE
DESPRE ACﬁIONARII
DEPOZITARULUI

rm

ăr

ii
g

CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR
PENTRU FONDURI DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT

cl

us

Statul
rezident

De˛inere
Autoritatea competent„
de supraveghere2)

Nr.
ac˛iuni

%
din
capitalul
social

Cod unic de Ónregistrare/
Cod numeric personal3)

D

es

tin

at

ex

Nr.
crt.

Ac˛ionari1)
Denumire/Nume
∫i prenume

iv

in

fo

ACﬁIONARI DEPOZITAR — Persoane fizice/ juridice

Numele ∫i prenumele reprezentantului legal ...........................
Semn„tura reprezentantului legal ...................................
Data ...............................

™tampila

1) Dac„ societatea are mai mult de 20 de ac˛ionari se vor Ónscrie numai ac˛ionarii societ„˛ii cu de˛ineri de minimum 5% din capitalul social,
ultima linie fiind completat„ cu îal˛i ac˛ionari persoane fizice ∫i juridice cu de˛ineri sub 5% ∫i, respectiv, totalul de˛inerilor acestora. Se va completa
Óncep‚nd cu structura ac˛ionariatului societ„˛ii care solicit„ autorizarea. Pentru fiecare ac˛ionar semnificativ, persoan„ juridic„, se va completa o nou„
pagin„, preciz‚ndu-se structura ac˛ionariatului acestuia p‚n„ la nivel de ac˛ionar persoan„ fizic„ inclusiv. Nu se completeaz„ Ón cazul societ„˛ilor la care
statul sau o autoritate a administra˛iei publice este ac˛ionar sau asociat, preciz‚ndu-se aceast„ situa˛ie. Pentru societ„˛ile ale c„rei ac˛iuni sunt
tranzac˛ionate pe o pia˛„ reglementat„ se vor completa ac˛ionarii doar la nivel de ac˛ionar semnificativ, la data complet„rii cererii. Pentru persoanele
fizice ∫i juridice str„ine se vor completa, dup„ caz, seria ∫i num„rul pa∫aportului sau num„rul de Ónregistrare la institu˛ia similar„ oficiului registrului
comer˛ului din statul de origine.
2) Se completeaz„ numai de persoanele juridice cu denumirea autorit„˛ii de supraveghere din statul de origine, Ómpreun„ cu datele necesare
contact„rii acesteia (adres„ complet„, nr. telefon, fax, e-mail).
3) Pentru persoanele fizice ∫i juridice str„ine se vor completa, dup„ caz, seria ∫i num„rul pa∫aportului sau num„rul de Ónregistrare la institu˛ia
similar„ oficiului registrului comer˛ului din statul de origine.

FALSE DECLARAﬁII SAU OMISIUNI INTENﬁIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI
ŒNC√LC√RI ALE LEGII PENALE
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ANEXA Nr. 2
la norm„
S P E C I M E N E D E S E M N √ T U R √1)

...............................................................................................................................................................................................,
(denumirea institu˛iei de credit care solicit„ aviz pentru depozitarea activelor fondurilor de pensii administrate privat)

Ónregistrat„ la oficiul registrului comer˛ului cu num„rul ............................................................................., av‚nd cod unic de
Ónregistrare ................................................................................
Nr.
crt.

Numele ∫i prenumele
descifrabil

Calitatea

Semn„tura

or

fiz
i

ce

1) ........................................................................................................................................

a

pe

rs
o

an

el

2) ........................................................................................................................................

ii
g

ra

tu

ite

3) ........................................................................................................................................

rm

ăr

1) Prezenta anex„ se va completa Ón fa˛a reprezentantului Comisiei. Dac„ una dintre persoanele care reprezint„ depozitarul Ón rela˛ia cu
Comisia nu poate semna, se va depune o declara˛ie notarial„ privind specimenul de semn„tur„.

iv

in

fo

ANEXA Nr. 3
la norm„

ARTICOLUL 1
P„r˛ile contractante

at

ex

cl

us

MODEL-CADRU AL CONTRACTULUI DE DEPOZITARE

D

es

tin

Societatea Comercial„..................................................................— S.A., cu sediul Ón ...............................................,
str. ........................................................................ nr. ......, sectorul .........., Ónmatriculat„ la oficiul registrului comer˛ului sub
nr. ........................................., cod unic de Ónregistrare .........................................., Ónscris„ Ón Registrul Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr. ......, autorizat„ de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private prin Decizia nr. ........................................., reprezentat„ legal prin ........................................, Ón calitate de
administrator al Fondului de pensii administrat privat ................, Ónscris Ón Registrul Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private cu nr. ....................................., denumit„ Ón continuare administrator.
∫i
Societatea
Comercial„
..........................................................................—
S.A.,
cu
sediul
Ón
.................................................., str. ............................... nr. ......, sectorul ......, Ónmatriculat„ la oficiul registrului comer˛ului
sub nr. ........................................, cod unic de Ónregistrare ................................, Ónscris„ Ón Registrul Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr. ........................................, avizat„ de Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private prin Avizul nr. ..........................., reprezentat„ legal prin ........................................, Ón calitate
de depozitar al Fondului de pensii administrat privat ...................., denumit„ Ón continuare depozitar.
ARTICOLUL 2
Defini˛ii

(1) Activele fondului de pensii administrat privat, denumit Ón continuare Fondul, reprezint„ instrumentele financiare,
inclusiv instrumentele financiare derivate, precum ∫i numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale
participan˛ilor.
(2) Activele depozitate reprezint„ exclusiv activele transferate ∫i preluate Ón custodie la depozitar, care se
reg„sesc Ón conturi deschise pe numele Fondului ∫i Ón gestiunea depozitarului.
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(3) Custodia activelor reprezint„ ansamblul opera˛iunilor desf„∫urate de c„tre o entitate autorizat„ pentru prestarea
de servicii de custodie.
(4) Cheltuielile Fondului reprezint„ costuri aferente func˛ion„rii acestuia, astfel cum sunt prev„zute Ón Lege ∫i Ón
normele Comisiei.
ARTICOLUL 3
Obiectul contractului

Obiectul contractului Ól reprezint„ p„strarea Ón condi˛ii de siguran˛„ a activelor Fondului ∫i desf„∫urarea de
activit„˛i de depozitare, inclusiv de calcul, Ón fiecare zi lucr„toare, a valorii activului net, a valorii unitare a activului net ∫i
a num„rului unit„˛ilor de fond, cu respectarea dispozi˛iilor legale privind pensiile administrate privat.
ARTICOLUL 4
Durata contractului

Prezentul contract este valabil pe o perioad„ de ..............................................., Óncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare.
Dac„ niciuna dintre p„r˛i nu notific„ celeilalte p„r˛i Óncetarea prezentului contract cu cel pu˛in 90 de zile Ónainte
de data expir„rii duratei acestuia, acesta se consider„ prelungit automat Ón acelea∫i condi˛ii, consider‚ndu-se un acord
tacit al p„r˛ilor.

ce

ARTICOLUL 5

fiz
i

Obliga˛iile p„r˛ilor
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(1) Modalitatea concret„ de lucru ∫i de predare-preluare a eviden˛elor ∫i activelor Fondului se stabile∫te prin
proceduri.
(2) Obliga˛iile depozitarului:
1. s„ p„streze Ón condi˛ii de siguran˛„ toate activele Fondului aflate Ón custodia sa ∫i s„ le eviden˛ieze separat
de activele sale ∫i ale altor entit„˛i;
2. s„ deschid„ conturi pe numele Fondului, Ón care va p„stra instrumentele financiare aflate Ón custodie;
3. s„ deschid„ un cont colector pentru colectarea contribu˛iilor ∫i derularea opera˛iunilor Fondului, precum ∫i un
cont bancar pentru decontare, aferent tranzac˛iilor cu instrumente financiare. Aceste conturi vor fi debitate/creditate de
c„tre depozitar numai Ón baza func˛iilor sale de depozitare ∫i Ón strict„ conformitate cu instruc˛iunile corespunz„toare ale
administratorului;
4. s„ realizeze colectarea dividendelor, dob‚nzilor ∫i a altor fructe civile aferente activelor depozitate, la solicitarea
administratorului;
5. s„ se asigure c„, Ón tranzac˛iile av‚nd ca obiect activele Fondului, orice obliga˛ie de plat„ este executat„ Ón
termenul stabilit;
6. s„ se asigure c„ transformarea contribu˛iilor Ón unit„˛i de fond este efectuat„ de c„tre administrator Ón
conformitate cu prevederile legale;
7. s„ calculeze valoarea activului net, valoarea unitar„ a activului net ∫i num„rul de unit„˛i de fond ∫i s„ le
transmit„ c„tre administrator ∫i c„tre Comisie Ón termenele prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare;
8. s„ Óndeplineasc„ instruc˛iunile administratorului, cu excep˛ia cazului Ón care acestea sunt contrare legisla˛iei Ón
vigoare;
9. s„ informeze Ón scris administratorul despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea Fondului.
(3) Obliga˛iile administratorului:
1. s„ transfere Ón custodia depozitarului activele Fondului Ón conturi deschise pe numele acestuia;
2. s„ solicite depozitarului s„ deschid„ un cont colector ∫i un cont bancar pentru decontarea tranzac˛iilor cu
instrumente financiare;
3. s„ comunice Ón timp util toate informa˛iile necesare pentru Óndeplinirea corespunz„toare a obliga˛iilor
depozitarului, precum ∫i alte informa˛ii solicitate de acesta pentru buna desf„∫urare a obliga˛iilor sale ∫i monitorizarea
activit„˛ii Fondului;
4. s„ achite depozitarului pre˛ul prezentului contract;
5. s„ informeze Ón scris, Ón timp util, depozitarul cu privire la orice schimbare cu privire la administrarea Fondului.
ARTICOLUL 6
Pre˛ul contractului

Pentru serviciile prestate depozitarul va percepe urm„toarele comisioane: ................................................................
Œn cazul Ón care nu Ó∫i execut„ obliga˛iile contractuale privind plata pre˛ului contractului, administratorul va pl„ti din
contul s„u penalit„˛i Ón valoare de .................% pe zi de Ónt‚rziere din valoarea sumei datorate depozitarului.
ARTICOLUL 7
R„spunderea p„r˛ilor

(1) Œn executarea prezentului contract administratorul este r„spunz„tor pentru instruc˛iunile pe care le transmite
depozitarului, precum ∫i pentru toate actele ∫i faptele aferente activit„˛ii de administrare, astfel cum este definit„ de
legisla˛ia Ón vigoare. Depozitarul nu va fi ˛inut Ón niciun fel r„spunz„tor pentru neprezentarea prin omisiune sau altfel de
c„tre administrator a informa˛iilor ∫i documentelor necesare calcul„rii activelor nete ale Fondului ∫i eviden˛ei unit„˛ilor de
fond. Administratorul se oblig„ s„ transmit„ Ón timp util (data ∫i ora limit„ se vor stabili prin proceduri) notific„ri de
Óndreptare a erorilor de Óndat„ ce constat„ c„ informa˛iile furnizate nu sunt exacte, corecte ∫i complete. Œn cazul Ón care
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aceste notific„ri nu pot fi transmise Ón timp util, depozitarul va opera modific„rile corespunz„toare la urm„torul calcul de
activ net al Fondului.
(2) Depozitarul este r„spunz„tor fa˛„ de administrator ∫i fa˛„ de participan˛ii la Fond pentru orice pierderi sau
pagube suferite, at‚t timp c‚t pierderile ori pagubele au fost cauzate de Óndeplinirea necorespunz„toare sau
neÓndeplinirea obliga˛iilor asumate prin prezentul contract.
(3) Depozitarul este obligat s„ p„streze confiden˛ialitatea informa˛iilor ∫i/sau a documentelor primite din partea
administratorului Ón procesul de evaluare a legalit„˛ii opera˛iunilor efectuate de acesta Ón contul Fondului. Confiden˛ialitatea
nu poate fi invocat„ Ón cazul controalelor efectuate de Comisie, de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei sau de autorit„˛ile de
supraveghere din statul de origine al sucursalei.
(4) Depozitarul nu poate s„ garanteze sau s„ dispun„ Ón niciun fel de instrumentele financiare sau de sumele de
bani Óncredin˛ate spre p„strare de c„tre administrator Ón numele Fondului.
(5) Depozitarul nu poate s„ transfere instrumentele financiare sau sumele de bani Óncredin˛ate spre p„strare de
c„tre administrator Ón numele Fondului, Ón lipsa unor instruc˛iuni corespunz„toare ale administratorului.
(6) Administratorul nu poate schimba depozitarul f„r„ aprobarea Comisiei.
(7) Depozitarul solicit„ administratorului orice informa˛ii ∫i/sau documente pe care le consider„ necesare Ón
leg„tur„ cu activitatea de depozitare. Administratorul nu va putea refuza furnizarea acestor informa˛ii ∫i/sau documente
sub pretextul confiden˛ialit„˛ii.
ARTICOLUL 8

fiz
i

ce

For˛a major„

ARTICOLUL 9

rs
o

Modificarea contractului

an

el

or

For˛a major„ Ónl„tur„ r„spunderea, dac„ este comunicat„ Ón termen de .................... zile ∫i demonstrat„ Ón termen
de ...................... zile, ambele de la data apari˛iei.

ite

a

pe

Modificarea prezentului contract se face prin act adi˛ional, semnat de reprezentan˛ii legali ai p„r˛ilor ∫i avizat de
Comisie.

tu

ARTICOLUL 10

ii
g

ra

Œncetarea contractului

rm

ăr

Prezentul contract Ónceteaz„ Ón condi˛iile prev„zute la art. 31 din Norma privind activitatea de depozitare a
activelor fondurilor de pensii administrate privat.

ARTICOLUL 12
Dispozi˛ii finale

es

tin

at

ex

cl

us

(1) Modul de solu˛ionare a litigiilor
(2) Instan˛a competent„

Litigii

iv

in

fo

ARTICOLUL 11

D

(1) Prezentul contract, Ómpreun„ cu anexele ∫i eventualele acte adi˛ionale, reprezint„ voin˛a p„r˛ilor ∫i Ónl„tur„
orice alt„ form„ de Ón˛elegere verbal„ dintre acestea, anterioar„ sau ulterioar„ Óncheierii lui.
(2) Prezentul contract a fost Óncheiat ast„zi, ....................., Ón 3 (trei) exemplare, c‚te unul pentru fiecare parte
contractant„ ∫i unul pentru Comisie, ∫i intr„ Ón vigoare la data autoriz„rii Fondului de c„tre Comisie.

Administrator,
.................................

Depozitar,
..................................

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAﬁILOR
îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 290/3.V.2007 con˛ine 16 pagini.

Pre˛ul: 1,05 lei

&JUYDGY|152670]
ISSN 1453—4495

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

