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Referat de aprobare 

al proiectului Normei pentru modificarea Normei nr. 15/2009 privind operaţiunile de 

încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 

23/2009 

 

I. SUMAR AL SUBIECTULUI 

Proiectul de act normativ are drept obiect modificarea și completarea Normei nr. 15/2009 privind 

operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat. 

II. EXPUNERE DE MOTIVE 

Descrierea situației actuale 

În prezent, Norma nr. 15/2009 stabileşte metodologia operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate 

prin conturile bancare ale fondului de pensii administrat privat, respectiv: 

- operaţiunile privind viramentele contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile 

de pensii administrate privat;  

- operaţiunile privind decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare;  

- operaţiunile privind transferul activelor participanţilor între fondurile de pensii 

administrate privat;  

- operaţiunile privind plata contravalorii activului personal net al participantului la un fond 

de pensii administrat privat în caz de invaliditate, în caz de deces şi în caz de deschidere a 

dreptului acestuia la pensie;  

- operaţiunile privind stingerea obligaţiilor fondului de pensii.      

Norma nr. 15/2009 se aplică de către fondurile de pensii administrate privat, de către 

administratorii de fonduri de pensii administrate privat, precum și de către depozitarii fondurilor 

de pensii administrate privat. 

Necesitatea emiterii actului normativ 

În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1201 din 14 decembrie 2022, a fost publicată 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul pensiilor private, potrivit căreia ,,Art. VIII. - (2) În termen de 60 de zile de 

la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, entităţile reglementate prin Legea nr. 

411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi prin Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi 

completările ulterioare, au obligaţia de a se conforma prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), administratorii fondurilor de pensii private 

nu mai deduc comisionul de administrare din contribuţii brute încasate începând cu ziua 

lucrătoare următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”     

În acest context, este necesară actualizarea prevederilor Normei nr. 15/2009 privind operaţiunile 

de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat. 
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Prevederile proiectului de act normativ 

Modificările aduse prin proiectul de act normativ constau în prevederi care aliniază textul Normei 

nr. 15/2009 la dispozițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2022, respectiv: 

- Au fost eliminate prevederile referitoare la aplicarea comisionului de administrare din 

contribuţii brute. 

- Au fost actualizate anumite trimiteri legislative din Norma nr. 15/2009 referitoare la 

comisionul de administrare din activul net al fondului de pensii, în conformitate cu 

prevederile punctului 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2022.  

Norma se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. 

*** 


