Legea nr. 87/2015 pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile
facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat
În vigoare de la 30 aprilie 2015
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 282 din 27 aprilie 2015. Formă aplicabilă la 06
noiembrie 2019.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. - La articolul 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
"f) investirea activelor fondurilor de pensii facultative de către administratorii acestora nu
trebuie să fie bazată în mod exclusiv şi mecanic pe ratinguri de credit emise de agenţiile de
rating de credit."
Art. II. - La articolul 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie
2007, cu modificările şi completările ulterioare, după litera e) se introduce o nouă literă, litera
f), cu următorul cuprins:
"f) investirea activelor fondurilor de pensii administrate privat de către administratorii
acestora nu trebuie să fie bazată în mod exclusiv pe ratinguri de credit emise de agenţiile de
rating de credit."
*
Prezenta lege transpune prevederile art. 1 din Directiva 2013/14/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 21 mai 2013 de modificare a Directivei 2003/41/CE privind
activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, a Directivei
2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi a Directivei 2011/61/UE
privind administratorii fondurilor de investiţii alternative în ceea ce priveşte încrederea
excesivă acordată ratingurilor de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria
L, nr. 145 din 31 mai 2013.
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