
 

Ordonanță de Urgență 

pentru modificarea alineatului (3) al articolului 43 din Legea  nr. 411/2004, privind fondurile 
de pensii administrate privat 

 

 

Având în vedere Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în 
cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență pentru finanțarea Planului Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR); 

Luând în considerare că, atât în Planul Național de Reziliență și Redresare –PNRR- cât și în 
programul de Guvernare este prevăzută măsura care vizează creșterea contribuțiilor către 
Pilonul II de pensii cu un punct procentual de la 3,75%, cât este în prezent, până la 4,75% în 
2024; 

Ținând seama de orizontul de timp determinat, respectiv 31 martie 2022, dată până la care a 
fost asumată îndeplinirea jalonului 213 din PNRR - componentă a legislației necesare pentru a 
asigura sustenabilitatea Pilonului II de pensii, 

Luând în considerare că, îndeplinirea acestei măsuri este necesară pentru a se asigura 
respectarea termenelor din PNRR, Componenta C8, R6, jalon 213, contribuțiile la Pilonul II de 
pensii fiind în linie cu prevederile Strategiei Fiscal Bugetare; 

Ținând seama că, reforma propusă în Programul Național pentru Redresare și Reziliență vizează 
elaborarea legislației prin care sunt urmărite asigurarea pe termen mediu și lung a 
sustenabilității și a predictibilității sistemului public de pensii, respectiv sustenabilitatea 
Pilonului II de pensii; 

Luând în considerare că măsura propusă este menită să vină în sprijinul asiguraților care 
contribuie la un fond de pensii administrat privat, pentru care aceștia vor beneficia de o pensie 
privată, conform reglementărilor legale; 

Ţinând cont că nerespectarea termenelor asumate prin PNRR generează întârzieri în 
implementarea acestuia, cu impact asupra gradului de absorbţie a fondurilor alocate României;  

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și strategic şi 
constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se 
impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă. 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă: 

 

Articol unic - Alineatul (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de 
pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 
din 18 iulie 2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

”(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2024 cota de contribuţie la fondul de pensii este de 4,75%.” 

PRIM-MINISTRU, 

Nicolae – Ionel CIUCĂ 


