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Denegare de responsabilitate
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor
continute in aceste publicatii.

PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul reglementarilor vamale si in domeniul resurselor
umane.

A fost publicată Norma nr. 22/2009 
privind aderarea şi evidenţa 
participanţilor la fondurile de pensii 
administrate privat („Norma”), emisă 
de Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private
(„CSSPP”).

La data intrării în vigoare a Normei se 
abrogă prevederile Normei CSSPP nr. 
18/2007 privind aderarea şi evidenţa 
participanţilor la fondurile de pensii 
administrate privat, republicate,
precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

Norma introduce, ca principale
elemente de noutate, dispoziţii 
referitoare la:

► Eliminarea din procesul de 
repartizare aleatorie a persoanelor
eligibile a fondurilor de pensii
administrate privat care deţin o cotă 
de peste 20% din numărul total de 
participanţi, pentru o perioadă de doi 
ani de la data intrării în vigoare a 
Normei. Pentru celelalte fonduri,
repartizarea aleatorie a persoanelor
eligibile se face direct proporţional cu 
numărul actelor individuale de aderare 
validate în luna respectivă.    

► Includerea în Registrul 
participanţilor la fondurile de pensii 
administrate privat şi a menţiunii 
referitoare la domiciliul fiecărui 
participant.

► Obligaţia angajatorilor de a pune la 
dispoziţia CSSPP şi a administratorilor 
de fonduri de pensii administrate
privat a datelor şi documentelor 
necesare pentru identificarea
participanţilor la aceste fonduri de 
pensii.

► Obligaţia administratorului fondului 
de pensii administrat privat de a
transmite către Casa Naţională de 
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 
Sociale („CNPAS”), ori de câte ori
este cazul, un raport suplimentar celui
lunar (transmis în mod obişnuit către 
CSSPP şi CNPAS) cuprinzând 
informaţii privind persoanele eligibile 
care au semnat un act individual de

aderare. Aceste rapoarte se
întocmesc în baza cererilor
primite din partea participantului
sau a beneficiarului - în cazul
decesului participantului, şi în 
baza listelor de atenţionare 
primite de CNPAS.

De asemenea, Norma
reglementează proceduri menite 
să soluţioneze anumite situaţii, 
dintre care menţionăm:  
 actualizarea datelor de

identificare ale
participanţilor sau 
corectarea erorilor
referitoare la acestea,
apărute în actele individuale 
de aderare sau Registrul
participanţilor;  

 obţinerea de către 
participanţi a unei hotărâri 
judecătoreşti definitive şi 
irevocabile de desfiinţare în 
totalitate a actului individual
de aderare (ştergerea din 
Registrul participanţilor şi 
reglementarea situaţiei 
contribuţiilor deja plătite);  

 dobândirea cetăţeniei 
române de către un 
participant cetăţean străin, 
rezident în România;

 necomunicarea de către 
CNPAS administratorului
fondului de pensii a
informaţiilor referitoare la 
adresa de domiciliu a
participanţilor repartizaţi 
aleatoriu.

Norma intră în vigoare la data 
de 1 ianuarie 2010.

[Sursa: Monitorul Oficial nr.
843/7.12.2009]

Pentru mai multe informaţii îi 
puteţi contacta pe Sorin David,  
Dan Dascălu, Anda Rojanschi 
sau Laura Toncescu.


