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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ  

 

LEGEA  

privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private  

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Până în prezent au fost adoptate legile care asigură cadrul legal de funcţionare a sistemului de 

pensii private. 

Astfel, în perioada 2005-2009 s-a realizat implementarea, în cadrul sistemului de pensii, a unor 

noi componente, facultative şi obligatorii, administrate privat, în condiţiile unui control public 

transparent şi eficient asupra gestionării acestora. Această strategie s-a concretizat, până la momentul de 

faţă în: 

- adoptarea cadrului legislativ privind pensiile adminstrate privat şi pensiilor facultative; 

- înfiinţarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; 

- lansarea perioadei de aderare la Pilonul II şi lansarea contribuţiilor pentru Pilonul II şi III. 

Potrivit prevederilor art. 154 din Legea nr. 411/2004 privind pensiile administrate privat, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 95 din Legea nr. 204/2006 prvind pensiile 

facultative, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a 

pensiilor private reglementate şi supravegheate de Comisie urmează să se stabilească prin lege specială. 

      

2. Schimbări preconizate 

 

Elaborarea Legii privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiei private are 

drept scop realizarea obiectivului din cadrul reformei sistemului de pensii în sensul completării 

componentei private, prin crearea cadrului legal de plată a pensiei cuvenite participanţilor şi 

beneficiarilor după realizarea perioadei de acumulare.   

 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este mandatat să realizeze acţiunea de elaborare 

a acestui act normativ. Datorită noutăţii domeniului ce se doreşte a fi reglementat, se are în vedere 

acordarea celei mai mari atenţii în realizarea celei mai adecvate forme a cadrului legal în discuţie. 

            Intervenţia legislativă a fost determinată de implicaţiile inexistenţei unui cadru juridic privind 

plata pensiilor private.  

           Principiile de bază ale reglementării au în vedere următoarele:  

   - înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea sistemul de plată a pensiilor reglementate şi supravegheate de 

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;  

  -  organizarea şi funcţionarea fondurilor de furnizare a pensiilor private; 

  - organizarea şi funcţionarea societăţilor de furnizare a pensiilor private precum şi coordonarea 

activităţii altor entităţi implicate în acest domeniu; 

  -  reglementarea şi supravegherea prudenţială a sistemului de plată a pensiilor private. 

       În etapa de acumulare, persoanele care constituie un fond de pensii private poartă denumirea de 

participanţi, iar în faza de plată a pensiilor private, persoanele care constituie  un fond de furnizare a 

pensiilor private poartă denumirea de membrii.  

       În etapa de acumulare, evidenţa participanţilor se face prin conturi individuale. În faza de plată a 

pensie private, evidenţa membrilor nu mai presupune existenţa conturilor individuale, nemaiexistând  

această necesitate odată ce s-a stabilit cuantumul pensiei, rămâne numai obligaţia furnizorului de plată a 

pensiei private. 
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        Investiţiile fondului de furnizare a pensiilor sunt foarte conservative, obiectivul urmărit fiind de a 

proteja fondul de variaţii negative ale pieţei, asigurându-se posibilitatea plăţii pensiilor stabilite.  

      Au fost introduse principii prudenţiale şi cerinţe minime de funcţionare ale furnizorului de pensii 

private. 

       Totodată, a fost utilizat principiul individualizării răspunderii, cu sancţiuni detaliate în etapa de plată 

a pensiilor private. 

 

 
3. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impact macro-economic 

Nu este cazul.  

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Nu este cazul. 

3. Impact social 

Administrarea fondurilor de pensii trebuie să se realizeze în condiţii de maximă siguranţă pentru 

contribuabilii la acest nou sistem de pensii.  

4. Impact asupra mediului 

Nu este cazul.  

5. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

 Alte informaţii  

   

Secţiunea a 5-a 

 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Proiecte de acte normative suplimentare 

Nu este cazul. 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Evaluarea conformităţii: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Denumirea actului sau 

documentului comunitar, numărul, 

data adoptării şi data publicării 

Gradul de conformitate (se 

conformează/nu se conformează)  

Comentarii 

5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare   
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          Menţionăm că proiectul de act normativ a fost elaborat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale cu consultarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, în calitate de instituţie 

responsabilă cu supravegherea şi reglementarea sistemului de pensii private. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul 

de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 
 

În vederea avizării proiectului de Lege conform prevederilor H.G. nr. 561/2009 şi transmiterea acestuia 

la Parlamentul României pentru adoptare, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin 

structura specializată, cu atribuţii de primire şi înregistrare a proiectelor de acte normative sau a 

documentelor de politici publice supuse avizării, precum şi de comunicare a tuturor datelor necesare 

pentru urmărirea procesului de avizare va proceda la parcurgea paşilor procedurali în vederea avizării şi 

promovării proiectului de Lege: 

  

6. Alte informaţii 

      

       După îndeplinirea procedurii de avizare interministerială, proiectul de act normativ va fi transmis 

Secretariatului General al Guvernului.  

Secţiunea a 7-a 

 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

          Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică.  

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Nu este cazul.  

3. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

 

Secţiunea a 8-a 

 

Măsuri de implementare 

 

 

Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea competenţelor 

instituţiilor existente. 
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2. Alte informaţii 

 

Faţă de cele menţionate, supunem aprobării prezentul proiect de Lege privind privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private  
 

 

Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

 

Ioan Nelu BOTIŞ 

 

 

 

Avizat: 

 

 

Ministerul Finanţelor Publice                                                                      Ministerul Justiţiei 

 

Gheorghe IALOMIŢIANU                                                                    Cătălin Marian PREDOIU 

 


