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1. Sumar 
 
Ca urmare a intrării în vigoare a 
publice, cu modificările şi completările ulterioare 
în activitate, soldaŃii şi gradaŃii voluntari, poliŃiştii şi funcŃionarii publici cu statut special 
din sistemul administraŃiei penitenciare, din domeniul apărării naŃionale, ordinii publice 
şi siguranŃei naŃionale au devenit persoane care dobândesc, prin efectul legii, calitatea 
de participanŃi la fondurile de pensii administrate privat. În cazul în care aceste 
persoane nu aderă la un fond de pensii administrate privat, ele sunt repartizate 
aleatoriu de către instituŃia de evidenŃă. 
 
În acest context, considerăm că se impune ca necesară reglementarea modului de 
soluŃionare a aspectelor legate de transferul fără pen
validaŃi ca fiind participanŃi la două fonduri de pensii administrate privat, de către 
instituŃii de evidenŃă diferite. Astfel, având în vedere faptul că situaŃia creată se referă la 
un număr semnificativ de participa
registrul instituŃiilor din sistemul naŃional de apărare, implicit la situaŃia în care au două 
conturi la două fonduri de pensii administrate privat diferite, este necesară 
reglementarea situaŃiei astfel încât aceşti participanŃi să se
penalităŃi. 
 
2. Expunere de motive 
 
Potrivit prevederilor art. 31 din 
acelaşi timp, la mai multe fonduri de pensii reglementate de prezenta lege şi 
avea un singur cont la fondul de pensii al cărui participant este
persoanelor prevăzute la art. 38
 
Totodată, art. 32. alin. (1) din 
participant la un fond de pensii 

 
 
 
 

Notă 
privind propunerea de a supune dezbaterii publice proiectul

Normei pentru completarea art. 14 din Norma nr. 12/2009 privind transferul 
participanŃilor între fondurile de pensii administrate privat

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 263/2010), cadrele militare 
în activitate, soldaŃii şi gradaŃii voluntari, poliŃiştii şi funcŃionarii publici cu statut special 

administraŃiei penitenciare, din domeniul apărării naŃionale, ordinii publice 
şi siguranŃei naŃionale au devenit persoane care dobândesc, prin efectul legii, calitatea 
de participanŃi la fondurile de pensii administrate privat. În cazul în care aceste 

soane nu aderă la un fond de pensii administrate privat, ele sunt repartizate 
aleatoriu de către instituŃia de evidenŃă.  

În acest context, considerăm că se impune ca necesară reglementarea modului de 
soluŃionare a aspectelor legate de transferul fără penalităŃi a participanŃilor care au fost 
validaŃi ca fiind participanŃi la două fonduri de pensii administrate privat, de către 
instituŃii de evidenŃă diferite. Astfel, având în vedere faptul că situaŃia creată se referă la 
un număr semnificativ de participanŃi înregistraŃi atât în registrul C.N.P.P., cât şi în 
registrul instituŃiilor din sistemul naŃional de apărare, implicit la situaŃia în care au două 
conturi la două fonduri de pensii administrate privat diferite, este necesară 

el încât aceşti participanŃi să se poată 

din Legea nr. 411: “O persoană nu poate fi participant, în 
acelaşi timp, la mai multe fonduri de pensii reglementate de prezenta lege şi 
avea un singur cont la fondul de pensii al cărui participant este
persoanelor prevăzute la art. 38”. 

alin. (1) din Legea nr. 411/2004 prevede că: “O persoană devine 
participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din 
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, cadrele militare 

în activitate, soldaŃii şi gradaŃii voluntari, poliŃiştii şi funcŃionarii publici cu statut special 
administraŃiei penitenciare, din domeniul apărării naŃionale, ordinii publice 

şi siguranŃei naŃionale au devenit persoane care dobândesc, prin efectul legii, calitatea 
de participanŃi la fondurile de pensii administrate privat. În cazul în care aceste 

soane nu aderă la un fond de pensii administrate privat, ele sunt repartizate 

În acest context, considerăm că se impune ca necesară reglementarea modului de 
alităŃi a participanŃilor care au fost 

validaŃi ca fiind participanŃi la două fonduri de pensii administrate privat, de către 
instituŃii de evidenŃă diferite. Astfel, având în vedere faptul că situaŃia creată se referă la 

nŃi înregistraŃi atât în registrul C.N.P.P., cât şi în 
registrul instituŃiilor din sistemul naŃional de apărare, implicit la situaŃia în care au două 
conturi la două fonduri de pensii administrate privat diferite, este necesară 

 transfera, fără 

O persoană nu poate fi participant, în 
acelaşi timp, la mai multe fonduri de pensii reglementate de prezenta lege şi poate 
avea un singur cont la fondul de pensii al cărui participant este, cu excepŃia 

“O persoană devine 
prin semnarea unui act de aderare individual, din 



proprie iniŃiativă sau în urma repartizării sale de către instituŃia de evidenŃă”. 
 
Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010 (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 participanŃi la fondurile de pensii 
administrate privat, respectiv cadrele militare în activitate, soldaŃii şi gradaŃii voluntari, 
poliŃiştii şi funcŃionarii publici cu statut special din sistemul administraŃiei penitenciare, 
din domeniul apărării naŃionale, ordinii publice şi siguranŃei naŃionale. 
 
Art. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 233/2011 privind atribuŃiile, 
organizarea şi funcŃionarea caselor de pensii sectoriale prevede următoarele: 
„Casele de pensii sectoriale sunt structuri de specialitate, cu personalitate juridică, 
înfiinŃate prin lege, în subordinea Ministerului Apărării NaŃionale, Ministerului 
AdministraŃiei şi Internelor, precum şi a Serviciului Român de InformaŃii, şi se supun 
legislaŃiei în vigoare privind protecŃia informaŃiilor clasificate. Casele de pensii sectoriale 
administrează, împreună cu Casa NaŃională de Pensii Publice, sistemul public de 
pensii din România pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) şi pct. V 
din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.”  
 
În conformitate cu art. III. din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 98/2011 din 
16.11.2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 
administrate privat, aşa cum a fost modificat prin articolul unic al OrdonanŃei de 
urgenŃă a Guvernului nr. 29/2012, se prevede că: „Persoanele prevăzute la art. 6 alin. 
(1) lit. c) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care nu intră 
sub incidenŃa art. II din prezenta ordonanŃă de urgenŃă, au obligaŃia de a adera la un 
fond de pensii administrate privat în termen de 7 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanŃe de urgenŃă, în caz contrar fiind repartizate aleatoriu de către 
instituŃia de evidenŃă.” 
 
 
 
2.1. Descrierea situaŃiei actuale 
 
În sistemul pensiilor private, reglementările privind transferul participanŃilor între 
fondurile de pensii administrate privat sunt prevăzute prin dispoziŃiile Normei nr. 
12/2009 privind transferul participanŃilor între fondurile de pensii administrate privat. În 
prezent, cuantumul penalităŃii de transfer se determină ca procent aplicat valorii de 
numerar care urmează a fi transferată în numele participantului. Penalitatea de transfer 
se aplică conform prospectului schemei de pensii şi este de maximum 5%. Penalitatea 
de transfer este reŃinută de către administratorul fondului de la care se solicită 
transferul, din activul personal net al participantului care solicită transferul mai devreme 
de 2 ani de la data semnării actului individual de aderare la un fond de pensii 



administrat privat sau de la data repartizării aleatorii. Penalitatea de transfer nu se 
aplică:  

� participanŃilor care solicită transferul ca urmare a modificării prospectului 
schemei de pensii, dacă solicitarea este făcută în termen de două luni de la 
autorizarea modificării prospectului;  

� participanŃilor care au fost angajaŃi în misiuni peste hotare ordonate de statul 
român şi care au făcut obiectul repartizării aleatorii ca urmare a imposibilităŃii de 
a adera la un fond de pensii administrat privat în termenul prevăzut de lege şi de 
normele Comisiei. Dovada o reprezintă adeverinŃa eliberată în acest scop de 
către angajator;  

� participanŃilor aflaŃi în alte situaŃii prevăzute în actele emise de ASF. 
 
Prin aplicarea Legii nr. 263/2010, s-a ajuns la situaŃia în care anumite categorii de 
persoane au dobândit calitatea de participant la mai multe fonduri. Această situaŃie este 
în contradicŃie cu prevederile Legii nr. 411/2004 potrivit cărora un participant poate avea 
un singur cont la un singur fond de pensii. Astfel, dacă un participant a fost validat la 
două fonduri de pensii administrate privat de către instituŃii de evidenŃă diferite şi 
doreşte cumularea conturilor, nu poate să solicite transferul fără penalităŃi decât după 
împlinirea termenului de 2 ani de la semnarea unui act individual de aderare sau de la 
repartizarea aleatorie.  
 
În cazul în care un participant doreşte să cumuleze cele două conturi şi să se încadreze 
în prevederile Legii nr. 411/2004, înainte de împlinirea celor 2 ani, trebuie să plătească 
penalităŃi de întârziere pentru o cauză care nu îi este imputabilă. 
 
2.2. Necesitatea emiterii actului normativ  
 
Având în vedere faptul că situaŃia creată se referă la un număr semnificativ de 
participanŃi înregistraŃi atât în registrul C.N.P.P., cât şi în registrul instituŃiilor din sistemul 
naŃional de apărare, implicit la situaŃia în care au deschise două conturi la două fonduri 
de pensii administrate privat diferite, este necesară reglementarea situaŃiei astfel încât 
participanŃii care se află în aceste cazuri să poată proceda la încadrarea în prevederile 
Legii nr. 411/2004 printransfer fără penalităŃi. 
 
2.3 Prevederile proiectului de act normativ 
 
Prin proiectul supus atenŃiei se completează prevederile Normei nr. 12/2009 privind 
transferul participanŃilor între fondurile de pensii administrate privat,astfel încât 
participanŃii aflaŃi în situaŃia de a fi fost validaŃi la două fonduri de pensii administrate 
privat de către instituŃii de evidenŃă diferite să se poată transfera fără penalităŃi. 
 
 
 


