
Notă de fundamentare 

referitor la proiectul Normei privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de 

pensii administrate privat

1. Sumar

În sistemul pensiilor administrate privat, activitatea de aderare şi evidenţă a participanţilor se 

desfăşoară  prin  intermediul  administratorilor  şi  prin  intermediul  Casei  Naţionale  de  Pensii 

Publice, respectiv Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, în calitate de 

instituţii de evidenţă. 

La nivel de reglementare secundară, aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii 

administrate  privat  a  fost  detaliată  prin  dispoziţiile  Normei  nr.  22/2009  privind  aderarea  şi 

evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările 

ulterioare1.

Având  în  vedere  faptul  că  activitatea  de  aderare  şi  evidenţă  a  participanţilor  reprezintă  o 

activitate importantă în sistemul pensiilor private, ca urmare a evaluării prevederilor Normei nr. 

22/2009 şi a situaţiilor apărute în cadrul acestui proces, considerăm că se impune actualizarea 

prevederilor  acesteia  în  concordanţă  cu  stadiul  actual  de  dezvoltare  al  fondurilor  de  pensii 

administrate privat. 

1 Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 07/12/2009.
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2. Expunere de motive

2.1. Descrierea situaţiei actuale

În  prezent,  dispoziţiile  Normei  nr.  22/2009  privind  aderarea  şi  evidenţa  participanţilor  la 

fondurile  de  pensii  administrate  privat,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  stabilesc 

condiţiile de dobândire şi încetare a calităţii de participant la un fond de pensii administrat privat, 

forma şi conţinutul actului individual de aderare şi procedura de modificare a acestuia, aderarea 

la  un  fond  de  pensii  administrat  privat,  validarea  informaţiilor,  repartizarea  aleatorie  a 

participanţilor  la  un fond de pensii  administrat  privat,  evidenţa  participanţilor  la  un fond de 

pensii  administrat  privat  şi  actualizarea  informaţiilor  referitoare  la  participanţi,  conţinute  în 

Registrul participanţilor.

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările şi completările ulterioare (care a abrogat Legea nr. 19/2000 privind sistemul public 

de  pensii  şi  alte  drepturi  de  asigurări  sociale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare),  au 

intervenit  o  serie  de  modificări,  cu  privire  la  persoanele  care  dobândesc  prin  efectul  legii, 

calitatea de participanţi la fondurile de pensii administrate privat, respectiv cadrele militare în 

activitate,  soldaţii  şi  gradaţii  voluntari,  poliţiştii  şi  funcţionarii  publici  cu  statut  special  din 

sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei 

naţionale. În cazul în care aceste persoane nu aderă la un fond de pensii administrat privat, ele 

sunt repartizate aleatoriu de către instituţia de evidenţă.

Prin urmare, din aplicarea Legii nr. 263/2010, s-a ajuns la situaţia în care un participant poate 

avea două conturi la două fonduri de pensii administrate privat, prin validarea acestuia de către 

instituţii de evidenţă diferite. Această situaţie creează un conflict cu Legea nr. 411/2004 privind 

fondurile de pensii administrate privat,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

(Legea nr. 411/2004), care prevede că un participant poate avea un singur cont la un singur fond 

de pensii.

2.2. Necesitatea emiterii actului normativ 

Necesitatea emiterii acestui act normativ constă în:
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 reglementarea  modului  de  soluţionare  a  schimbului  de  informaţii  între  instituţiile  de 

evidenţă  în  vederea  încadrării  în  prevederile  Legii  nr.  411/2004  potrivit  cărora  un 

participant poate avea un singur cont la un singur fond de pensii;

 corelarea proiectului cu prevederile care se regăsesc în legislaţia secundară emisă ulterior 

Normei nr. 22/2009 cu modificările şi completările ulterioare. 

2.3 Prevederile proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ se aplică:

 administratorilor fondurilor de pensii administrate privat;

 instituţiilor de evidenţă.

Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în actualizarea reglementării activităţii 

de  aderare  şi  evidenţă  a  participanţilor  la  fondurile  de  pensii  administrate  privat  în  vederea 

încadrării în prevederile legislaţiei în vigoare.

Proiectul normei cuprinde prevederi referitoare la:

 modalitatea prin care o persoană eligibilă dobândeşte calitatea de participant la un fond 

de pensii administrat privat, respectiv cazurile în care încetează calitatea de participant la 

un fond de pensii administrat privat;

 dispoziţii privind actul individual de aderare şi procedura de modificare a acestuia;

 validarea persoanelor eligibile în cadrul procesului de aderare;

 repartizarea aleatorie a persoanelor eligibile;

 actualizarea  informaţiilor  cuprinse  în  Registrul  participanţilor  la  fondurile  de  pensii 

administrate privat;

 răspunderea juridică, sancţiuni;

 completarea Actului individual de aderare cu informaţii privind declaraţia participantului. 

Modificările aduse prin proiectul de act normativ vizează aspecte referitoare la:

 validarea unei persoane care ar urma să fie repartizată aleatoriu de o instituţie de evidenţă 

la acelaşi fond la care a fost validată de o altă instituţie de evidenţă prin semnarea unui 

act individual de aderare;  
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 introducerea  unei  prevederi  noi  legate  de  schimbul  de  informaţii  între  instituţiile  de 

evidenţă  în  legătură cu rapoarte  lunare şi  informaţii  cuprinse în actele  individuale  de 

aderare  transmise de către  administratori,  în scopul unei  evidenţe  corecte  şi  unitare  a 

drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, precum 

şi  în  scopul  evitării  validării  unui  participant  la  două  fonduri  de  pensii  administrate 

privat;

 introducerea unui nou capitol referitor la răspunderea juridică;

 completarea Actului individual de aderare cu informaţii privind Declaraţia participantului 

atât  pentru  responsabilizarea  acestuia  legată  de  obligaţiile  ce  rezultă  din  prevederile 

legale în legătura cu semnarea unui singur act de aderare, cât şi pentru concordanţa cu 

unele prevederi introduse în legislaţia secundară aplicată fondurilor de pensii facultative 

referitoare la faptul că participantul este în cunoştinţă de cauză despre utilizarea, de către 

administrator,  a  datelor  sale  cu caracter  personal  în  vederea  prezentării  altor  produse 

proprii de pensii private.

Structura proiectului de normă cuprinde:

 Capitolul I – Dispoziţii generale

 Capitolul II – Dobândirea şi încetarea calităţii de participant la un fond de pensii administrat 

privat

Secţiunea 1 –  Dobândirea calităţii de participant

Secţiunea a 2-a – Încetarea calităţii de participant

  Capitolul III - Actul individual de aderare şi procedura de  modificare a acestuia

Secţiunea 1 –  Actul individual de aderare

Secţiunea a 2-a – Modificarea actului individual de aderare

 Capitolul IV – Validarea persoanelor eligibile în cadrul procesului de aderare

 Capitolul V – Actualizarea informaţiilor cuprinse în Registrul participanţilor la fondurile de 

pensii administrate privat

 Capitolul VI – Răspunderea juridică

 Capitolul VII – Dispoziţii tranzitorii şi finale
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