Proiect

Norma
pentru modificarea și completarea Normei nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților
la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare
Având în vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile
de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 și art. 6
din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările
ulterioare,
în baza prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și
(2) și ale art. 7 alin. (2) și ale art. 28 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 24 lit. c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind
înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările
ulterioare,
în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de ....
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
Art. I. – Norma nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii
administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 14 ianuarie
2015, se modifică și se completează după cum urmează:
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1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(1) Administratorii notifică instituției de evidentă:
a) cererile primite de la participanții care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II pentru
cauze care afectează ireversibil capacitatea de muncă, definite potrivit Legii pensiilor publice, respectiv
a legilor privind pensiile speciale, după caz, și care au solicitat plata unică a activului personal net, după
finalizarea plății activului net, comunicând ca "data stare":
(i) data de la care au fost acordate drepturile de pensie de invaliditate, înscrisă în decizia administrativă
privind acordarea pensiei de invaliditate, sau în decizia de recalculare/revizuire a pensiei de invaliditate,
eliberată de casele teritoriale de pensii sau de casele de pensii sectoriale, după caz, pentru participanții
pensionați de invaliditate care nu mai sunt supuși revizuirii medicale începând de la data acordării
drepturilor de pensie de invaliditate;
(ii) data de la care nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate, înscrisă în decizia
medicală asupra capacității de muncă, pentru participanții pensionați de invaliditate care nu mai sunt
supuși revizuirii medicale ulterior înscrierii inițiale la pensia de invaliditate;
b) cererile primite de la participanții care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II pentru
cauze care afectează ireversibil capacitatea de muncă, definite potrivit Legii pensiilor publice, respectiv
a legilor privind pensiile speciale, după caz, și care au solicitat plata eșalonată a activului personal net,
după ce suma cuvenită este transferată din contul de operațiuni în contul DIP pentru plăți eșalonate,
comunicând ca "data stare":
(i) data de la care au fost acordate drepturile de pensie de invaliditate, înscrisă în decizia administrativă
privind acordarea pensiei de invaliditate, sau în decizia de recalculare/revizuire a pensiei de invaliditate,
eliberată de casele teritoriale de pensii sau de casele de pensii sectoriale, după caz, pentru participanții
pensionați de invaliditate care nu mai sunt supuși revizuirii medicale începând de la data acordării
drepturilor de pensie de invaliditate;
(ii) data de la care nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate, înscrisă în decizia
medicală asupra capacității de muncă, pentru participanții pensionați de invaliditate care nu mai sunt
supuși revizuirii medicale ulterior înscrierii inițiale la pensia de invaliditate;
c) cererile primite de la beneficiarul/beneficiarii participantului decedat, prin care se solicită
contravaloarea

drepturilor

cuvenite,

după

finalizarea

plății

activului

net

cuvenit

beneficiarului/beneficiarilor, respectiv după transferul activului net din contul de operațiuni în contul
DIP pentru plăți eșalonate, comunicând ca "data stare" data decesului;
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d) cererile primite de la persoanele care îndeplinesc condițiile de plată a activului personal net, având în
vedere îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii,
prevăzute de lege, respectiv a legilor privind pensiile speciale, după finalizarea plății activului net/după
transferul activului net din contul de operațiuni în contul DIP pentru plăți eșalonate, comunicând ca
"data stare" data acordării pensiei pentru limită de vârstă, înscrisă în decizia de pensionare.”
2. La articolul 5, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(5) În cazurile specificate la alin. (1) lit. a) sau lit. b), după caz, administratorul are obligația de a
deține copii ale deciziei administrative privind acordarea pensiei de invaliditate sau copii ale deciziei de
recalculare/revizuire a pensiei de invaliditate și ale deciziei medicale asupra capacității de muncă.”
3. La articolul 41, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
,,(2) Administratorii au obligația de a păstra în evidențele proprii istoricul operațiunilor participanților
care optează pentru plăți eșalonate și documentele justificative aferente.”

Art. II – Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data
publicării acesteia.
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară
Leonardo BADEA
București,
Nr. ...
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