Notă
privind aprobarea inițierii procesului de consultare publică asupra proiectului de modificare și
completare a Normei nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii
administrate privat, cu modificările și completările ulterioare
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, în calitate de
instituție de evidență. La nivel de reglementare secundară, aderarea și evidenta participanților la fondurile
de pensii administrate privat a fost detaliată prin dispozițiile Normei nr. 1/2015 privind aderarea și
evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările
ulterioare.
Proiectul supus atenției propune, în principal, completarea dispozițiilor Actului-cadru de aderare la un fond
de pensii administrat privat, în sensul conformării cu unele prevederi ale Regulamentului (UE) 2016/679
care impun informarea participanților cu privire la identitatea operatorului de date, cu privire la scopurile
de prelucrare a datelor, precum și cu privire la temeiurile legale aferente scopurilor de prelucrare.
Necesitatea emiterii actului normativ
Necesitatea emiterii acestui act normativ constă în:
 implementarea unor prevederi ale Regulamentului (UE) 2016/679;
 furnizarea de informații mai detaliate pentru viitorii participanți la un fond de pensii administrat
privat, în legătură cu identitatea operatorului de date, modul cum acesta prelucrează aceste date și
scopurile de prelucrare, precum și cu privire la scopurile de prelucrare;
 corelarea actului normativ cu modificările și completările aduse legislației primare referitoare la
aderarea la un fond de pensii administrat privat.
Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în completarea dispozițiilor Actului-cadru de
aderare la un fond de pensii administrat privat, în sensul conformării cu unele prevederi ale Regulamentului
(UE) 2016/679.
Principalele modificări aduse
Se completează, în principal, prevederile Actului-cadru de aderare la un fond de pensii administrat privat,
anexă la Norma nr. 1/2015, în sensul conformării cu unele prevederi ale Regulamentului (UE) 2016/679
care impun informarea participantului în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
Totodată, în cuprinsul actului normativ a fost introdus un articol nou prin care administratorii pot utiliza
codul numeric personal al participanților/beneficiarilor/persoanelor eligibile/mandatarilor, în scopul
identificării acestora în vederea efectuării oricărei operațiuni, cu respectarea legislației referitoare la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Având în vedere dispozițiile art. 124 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, a fost eliminată
prevederea prin care în Actul-cadru de aderare se evidenția apartenența viitorului participant la una din
casele de pensii existente, altele decât Casa Națională de Pensii, respectiv Casele de Pensii Sectoriale,
corelându-se totodată cu o serie de articole din cuprinsul normei cu referire la aceste instituții de evidență.

