
 

Pagina 1 din 2 

 

 

 

 

Referat de aprobare 

referitor la proiectul Normei pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere 

Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii 

administrate privat 

 

 

 

I. SUMAR AL SUBIECTULUI 

 

În sistemul pensiilor administrate privat, activitatea de aderare și evidență a participanților se 

desfășoară prin intermediul administratorilor și prin intermediul Casei Naționale de Pensii Publice, 

în calitate de instituție de evidență. 

 

În prezent, la nivel de reglementare secundară, aderarea și evidența participanților la fondurile de 

pensii administrate privat este detaliată prin dispozițiile Normei Autorității de Supraveghere 

Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii 

administrate privat, cu modificările și completările ulterioare (Norma A.S.F. nr. 1/2015). 

 

 

II. EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Descrierea situației actuale 

 

Norma A.S.F. nr. 1/2015 conține dispoziții legate de aderarea la un fond de pensii administrat 

privat, dobândirea și încetarea calității de participant la un fond de pensii administrat privat, 

evidența participanților. De asemenea, sunt prevăzute relațiile dintre administratori, instituția de 

evidență și A.S.F. în privința schimbului de documente, informații, inclusiv actualizarea 

Registrului participanților. 

 

Necesitatea emiterii actului normativ 

 

Necesitatea emiterii acestui act normativ constă în detalierea prevederilor art. 37 și art 136 din 

Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

174/2022 pentru modificarea  și completarea unor acte în domeniul pensiilor private.   

 

La elaborarea actului normativ s-a avut în vedere: 

 modificarea prevederilor Legii nr. 411/2004, privind: 
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a. acordarea pensiei de invaliditate, care nu mai este condiționată de gradele de invaliditate, 

respectiv invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru invaliditate care afectează 

ireversibil capacitatea de muncă; 

b. dreptul participanților și al beneficiarilor de a cere plata activului personal net sau a pensiei 

private este imprescriptibil. 

 

Prevederile proiectului de act normativ 

 

Modificările aduse prin proiectul de act normativ constau în modificarea prevederilor Normei 

A.S.F. nr. 1/2015 cu privire la: 

 eliminarea, din cuprinsul normei, a referirilor la gradele de invaliditate, ca urmare a 

modificării art. 37 și 136 din Legea nr. 411/2004; 

 eliminarea, din cuprinsul normei, a referirilor la termenul general de prescripție ca urmare 

a completării cu un nou alineat a prevederilor art. 136 din Legea nr. 411/2004, care 

precizează faptul că ,,dreptul participanților și al beneficiarilor de a cere plata activului 

personal net sau a pensiei private este imprescriptibil”; 

 modificarea prevederilor alin. (1) al art. 81 ca urmare a abrogării alin. (6) al art. 32 din 

Legea nr. 411/2004; 

 modificarea anexelor la normă, respectiv Actul cadru de aderare și Cererea-cadru privind 

reluarea plății contribuției la fondul de pensii administrat privat, conform cerințelor 

Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

 


