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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 19 octombrie 2010 

Nr. 27/356 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.135 

din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 
privat 

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 289 din 3 mai 2010, cu dezbaterea pe fond, în procedură 

obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.135 din 

Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.  

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1529/21.12.2009) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.256/01.06.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/438/26.05.2010) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.441/19.02.2010). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004, în sensul eliminării prevederilor 

prin care se diminuează cuantumul sumei totale cuvenite pentru pensia 

privată cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale, precum şi 

 



introducerea unui nou text care să prevadă ca suma totală cuvenită 

pentru pensia privată să nu poată fi mai mică decât valoarea contribuţiilor 

plătite, actualizată cu rata inflaţiei în perioada cuprinsă între data plăţii şi 

data ieşirii la pensie a participantului. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

- modificările propuse schimbă întreaga construcţie legală în domeniu, 

deoarece în cadrul sistemului de pensii reglementat de Legea 

nr.411/2004 există deja instituită garantarea unui anumit nivel al 

randamentului contribuţiilor unui participant. Sistemul garantează doar 

contribuţiile din care se scad comisioanele de administrare şi eventuale 

penalităţi de transfer. 

- pe de altă parte, s-a considerat că garanţiile oferite de actuala 

reglementare sunt adaptate sistemului de pensii private pentru care s-a 

optat, precizându-se totodată că, potrivit art.8 din lege, un fond de 

pensii nu poate fi declarat în stare de faliment. De asemenea, s-a luat 

în considerare faptul că la art.23 se stabileşte obligaţia 

administratorilor de investire prudenţială a activelor fondurilor de pensii 

administrate privat, iar la art.25 sunt stabilite investiţiile ce pot fi 

efectuate de către administratori. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 14 octombrie 

2010, a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, domnul Mircea Oancea, preşedintele Comisiei 

Naţionale de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 22 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26 

aprilie 2010. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  
 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana VLĂDESCU 
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