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Notă  

privind proiectul Normei privind capitalul social al administratorului  

fondului de pensii administrat privat 

 

1. Sumar 

 

În sistemul pensiilor administrate privat, se manifestă o preocupare continuă în legătură cu 

consolidarea mecanismelor de supraveghere, pentru o protecţie cât mai eficientă a participanţilor 

la sistemul de pensii private.  

 

Provenienţa capitalului social al administratorului unui fond de pensii administrat privat, subscris şi 

vărsat de către fondatorii societăţii de pensii, sau de către acţionarii administratorului, sursele de 

finanţare ale acestuia, sunt aspecte importante pe care le-am avut în vedere în elaborarea prezentului 

proiect de normă.  

 

La nivel de reglementare secundară, provenienţa capitalului social subscris şi vărsat de către 

membrii fondatori ai societăţii de pensii şi de către acţionarii administratorilor de fonduri de pensii 

administrate privat au fost detaliate prin prevederile Normei nr. 5/2007 privind provenienţa 

capitalului social.   

 

Având în vedere importanţa asigurării unui sistem de pensii viabil şi sigur, care să nu inducă riscuri 

în sistem, în contextul evaluării normei aflate în vigoare, considerăm că se impune actualizarea 

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

administrate privat.  

 

Prevederile proiectului de act normativ vizează aspecte referitoare la: 

 

 Constituirea capitalului social şi aspecte privind provenienţa capitalului social al societăţii 

de pensii; 

 Modificarea capitalului social al administratorului fondului de pensii administrat privat; 

 Obligaţiile administratorului fondului de pensii administrat privat în legătură cu capitalul 

social;  

 Condiţii privind modificarea capitalului social; 

 Stabilirea unui termen de maximum şase luni pentru reîntregirea capitalului social în cazul 

micşorării valorii acestuia sub valoarea capitalului social minim; 

 Completarea documentaţiei solicitate cu prilejul modificării capitalului social ca urmare a 

practicii înregistrate la nivelul activităţii de autorizare; 

 Procedura de acordare sau respingere a modificării capitalului social; 

 Introducerea unor prevederi care tratează răspunderea juridică, respectiv dispoziţii finale. 

 



Pag. 2 din 2 

2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

În prezent, dispoziţiile Normei nr. 5/2007 stabilesc prevederi referitoare la provenienţa capitalului 

social subscris şi vărsat de către membrii fondatori ai societăţii de pensii, precum şi la modificarea 

capitalului social al administratorului fondului de pensii administrat privat, autorizat în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

2.2. Necesitatea emiterii actului normativ 

Necesitatea emiterii acestui act normativ constă în: 

 asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private şi protejarea intereselor 

participanţilor şi ale beneficiarilor; 

 întărirea funcţiei de supraveghere şi control; 

 clarificarea unor aspecte cu privire la cerinţele privind capitalul social minim şi metodologia 

de notificare şi reîntregire a acestuia;  

 stabilirea răspunderii juridice cu privire la capitalul social. 

 

2.3. Prevederile proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ se aplică următoarelor categorii de entităţi: 

 societăţii de pensii; 

 administratorilor de fonduri de pensii administrate privat. 

 

Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în actualizarea şi îmbunătăţirea 

reglementărilor privind provenienţa capitalului social subscris şi vărsat de către membrii fondatori ai 

societăţii de pensii şi de către acţionarii administratorilor de fonduri de pensii administrate privat, a 

reglementărilor privind modificarea capitalului social al administratorului fondului de pensii 

administrat privat precum şi reglementări cu privire la cerinţele privind capitalul social minim şi 

metodologia de reîntregire a acestuia. 

 

Astfel, prin proiectul de normă se urmăreşte crearea unui cadru mai bine organizat în ceea ce 

priveşte măsurile ce trebuie luate de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat în 

situaţia modificării capitalului social. În acest sens, modificările aduse prin proiectul de act normativ 

vizează următoarele:  

 modificarea capitalului social, cu obligaţiile administratorului, condiţiile de îndeplinit şi 

documentaţia necesară; 

 obligaţiile administratorului de păstrare a valorii capitalului social la valoarea minimă 

impusă de lege şi paşii necesari a fi efectuaţi pentru reîntregirea acestuia în cazul reducerii 

sale sub acest nivel; 

 stabilirea unui termen de maximum şase luni pentru reîntregirea capitalului social al 

administratorului fondului de pensii administrat privat, în cazul scăderii valorii acestuia sub 

valoarea minimă legală (Legea stabileşte un interval de timp între trei şi şase luni); 

 completarea documentaţiei solicitate cu prilejul modificării capitalului social pentru  

clarificarea unor aspecte tehnice în această privinţă; 

 introducerea unor capitole referitoare la răspunderea juridică şi la dispoziţii finale. 

 

Anexă 

 Proiectul Normei privind capitalul social al administratorului fondului de pensii  

administrat privat.  

 


