
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Norma nr. 2/2010
pentru modificarea şi completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa 

participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 5 februarie 2010

Având în vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d), e) şi i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile  
de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 5 alin.  
(1) şi art. 36 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de  
asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. b) şi f) şi ale art. 24 lit. c) din Ordonanţa de 
urgenţă  a  Guvernului  nr.  50/2005  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  Comisiei  de  
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată şi modificată prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite 
prezenta normă.

Articol unic. - Norma nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de 
pensii  administrate  privat  aprobată  prin  Hotărârea  Consiliului  Comisiei  de  Supraveghere  a 
Sistemului de Pensii Private nr. 30/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
843 din 7 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) CNPAS repartizează persoanele eligibile din fiecare categorie prevăzută la art. 21 alin. 
(3) în cote egale pe fiecare fond de pensii administrat privat.”

2. La articolul  22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,  alineatul (3), cu următorul 
cuprins:

“(3) În cazul în care rezultatul repartizării prevăzute la alin. (1) nu este un număr întreg, fiecare fond de 
pensii administrat privat existent la data efectuării repartizării primeşte un număr întreg de participanţi, 
iar restul obţinut ca urmare a împărţirii este alocat fondului de pensii administrat privat cu cel mai mic 
număr de participanţi.”  
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