
Notă
privind proiectul Normei privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond 

de pensii administrat privat

1. Sumar

În sistemul pensiilor administrate privat, operaţiunile legate de utilizarea activului personal net al 
participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces se 
desfăşoară  prin  intermediul  administratorilor  de  fonduri  de  pensii  administrate  privat  şi  prin 
intermediul Casei Naţionale de Pensii Publice, respectiv Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului 
Apărării Naţionale, în calitate de instituţii de evidenţă. 

La nivel de reglementare secundară, utilizarea activului personal net al participantului la un fond de 
pensii administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces a fost detaliată prin dispoziţiile 
Normei  nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii 
administrat privat, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în  vedere importanţa  acestei  activităţi  în  cadrul sistemului  pensiilor  private,  ca urmare a 
evaluării  prevederilor  Normei  nr.  19/2008 şi  a  situaţiilor  apărute  în  cadrul  acestui  proces, 
considerăm că  se  impune  modificarea  prevederilor  acesteia  în  concordanţă  cu  stadiul  actual  de 
dezvoltare al fondurilor de pensii administrate privat

2. Expunere de motive

2.1. Descrierea situaţiei actuale

În prezent sunt aplicabile dispoziţiile Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al  
participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului  Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 
35/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 17 septembrie 2008, cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  care  reglementează modul  în care  activul  personal  net  al 
participantului  va  fi  utilizat  în  cazul  în  care  acesta  beneficiază  de  pensie  de  invaliditate,  sau 
decedează înainte de depunerea cererii pentru obţinerea unei pensii private potrivit art. 38 din Legea 
nr.  411/2004  privind  fondurile  de  pensii  administrate  privat,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare. 

Cadrul  de  reglementare  a  modului  de  plată  a  activului  către  participanţi/beneficiari  vizează  în 
principal stabilirea drepturilor legale, precum şi asigurarea protecţiei intereselor acestora.
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2.2. Necesitatea emiterii actului normativ 

Necesitatea emiterii acestui act normativ este ca urmare a:
 solicitărilor primite din partea APAPR, discuţiilor din cadrul şedinţelor de lucru,  precum şi 

ca  urmare  a  corespondenţei  primite  din  partea  administratorilor  de  fonduri  de  pensii 
administrate privat prin care se semnalează unele aspecte privind utilizarea activului personal 
net în caz de invaliditate şi în caz de deces;

 atenţiei  acordate  protejării  intereselor  participanţilor  la  fondurile  de  pensii  administrate 
privat;

 corelării  cu prevederile  Normei  nr.  1/2015 privind  aderarea  şi  evidenţa  participanţilor  la 
fondurile de pensii administrate privat;

 reformulării şi completării prevederilor referitoare la contravenţii şi sancţiuni.

2.3. Prevederile proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ se aplică:
 administratorilor fondurilor de pensii administrate privat;
 instituţiilor de evidenţă.

Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în actualizarea reglementării activităţii de 
utilizare a activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de 
invaliditate şi în caz de deces în vederea încadrării în prevederile legislaţiei în vigoare.

Modificările aduse prin proiectul de act normativ vizează aspecte referitoare la:
 modificarea  termenului  de  transmitere  a  informărilor  către  beneficiari  sau participanţi  în 

cazul decesului, deschiderii dreptului la pensie sau invalidităţii;
 introducerea  unei  prevederi  noi  legate  de obligaţia  administratorilor  de  a  informa  toţi 

beneficiarii care nu au revendicat plata contravalorii activului personal net al participantului 
decedat, cu privire la drepturile care le revin acestora asupra activului participantului precum 
şi la condiţiile de exercitare a acestor drepturi;

 introducerea unei prevederi noi privind obligaţia administratorilor de a verifica documentele 
depuse de solicitant, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii;

  posibilitatea  transmiterii  documentelor  necesare  obţinerii  activului  personal  net,  prin 
intermediul serviciilor poştale, sau similare, cu confirmare de primire;

 introducerea unei prevederi noi privind cazul beneficiarilor minori, a căror cerere de utilizare 
a  activului  net  al  participantului  decedat  este  semnată,  după  caz,  de  către  părinţii 
beneficiarilor, părintele supravieţuitor, tutorele sau curatorul desemnat special în acest sens 
al  acestora,  cu  menţinerea  obligativităţii  plăţii  activului  personal  net  al  participantului 
decedat într-un cont bancar deschis pe numele minorului sau prin mandat poştal la adresa de 
domiciliu a minorului.

 introducerea unui nou capitol referitor la răspunderea juridică;
 introducerea  unor  dispoziţii  tranzitorii  prin  care  prevederile  normei  se  aplică  şi  în  cazul 

cererilor participanţilor/beneficiarilor care au depus la administratori documentele necesare 
pentru plata drepturilor cuvenite şi nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a 
normei.

Întrucât nu este necesară perioadă de tranziţie pentru aplicarea noilor prevederi,  proiectul actului 
normativ  prevede  faptul  că  dispoziţiile  sale  vor  intra  în  vigoare  la  data  publicării  în  Monitorul 
Oficial, partea I. 

*
*     *
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