
 

 

 

 
 

 

Notă 
privind aprobarea proiectului pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere 
Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate 

privat, în vederea inițierii procesului de consultare publică 
 

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 (CNPP), în calitate 
de instituție de evidență. La nivel de reglementare secundară, aderarea și evidenta participanților la 
fondurile de pensii administrate privat este detaliată prin dispozițiile Normei A.S.F. nr. 1/2015 privind 
aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
Pentru crearea cadrului legal necesar implementării prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de 
pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost 
modificate prin OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 
măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, se 
impune modificarea și completarea unor prevederi ale Normei A.S.F. nr. 1/2015. 
 
Necesitatea emiterii actului normativ 
Necesitatea emiterii acestui act normativ constă în detalierea prevederilor art. 81 pct. 3 și 4 din OUG nr. 
114/2018. 
Întrucât prevederile art. 81 pct. 3 și 4 din OUG nr. 114/2018 au intrat în vigoare începând cu data publicării 
în Monitorul Oficial al României, respectiv de la data de 29.12.2018, dispozițiile normei trebuie aplicate cu 
celeritate de către administratorii de fonduri de pensii administrate private, respectiv de către C.N.P.P., în 
calitate de instituție de evidență. 
 

Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în armonizarea actualelor prevederi ale Normei 
nr. 1/2015 cu prevederile OUG nr. 114/2018 în vederea creării cadrului legal de încetare a plății contribuției 
la un fond de pensii administrat privat. 
 
Principalele modificări aduse 
Prin proiectul de act normativ se modifică și completează Norma nr. 1/2015, în principal cu prevederi 
referitoare la:   

 Modalitatea prin care un participant solicită încetarea plății contribuției la un fond de pensii 
administrat privat; 

 Etapele procesului de transmitere a informațiilor, prin intermediul rapoartelor prevăzute de actul 
normativ, în relația dintre administrator, instituția de evidență și A.S.F., referitoare la modificarea 
datelor participantului în Registrul participanților deținut de către C.N.P.P.; 

 Introducerea unui articol distinct prin care se precizează faptul că, în conformitate cu prevederile 
OUG nr. 114/2018, contul participantului rămâne activ și după încetarea plății contribuției la fond; 
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 Introducerea unei anexe noi referitoare la Cererea-cadru privind încetarea plății contribuției la un 
fond de pensii administrat privat. 

 Introducerea unui articol distinct prin care se specifică data de la care își produce efecte cererea 
de încetare a plății contribuțiilor.   


