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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

Bucureşti, 23 noiembrie 2010 
Nr. 27/411 

 
 
 

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 342 din 20 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.32/13.01.2010) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.305/01.06.2010) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/533/01.06.2010) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.444/19.02.2010) 
• punctul de vedere favorabil al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (nr.795/26.10.2010). 
 
 
 

 



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 adoptarea propunerii legislative, în scopul protejării interesului 
participanţilor la Pilonul II. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3)  din 

Constituţia României, republicată. 
 

La finalizarea dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 18 noiembrie 2010 a participat, în conformitate 
cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Cristian Roşu, director general în cadrul 
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 22 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 17 mai 2010. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  
 
 În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea cu amendamente a propunerii legislative, după cum 
urmează:  
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Amendamente admise 

 
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.411/2004 Text propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  

__ 
 

Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea alin.(2) 
al art.135 din Legea nr.411/2004 

privind fondurile de pensii 
administrate privat 

 

 
Nemodificat  

 

2. __  
Articol unic. – Alineatul (2) al 
articolului 135 din  Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de 
pensii administrate privat, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.482 din 18 
iulie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 

 
Nemodificat  

 

3.     
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.411/2004 Text propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Art.135, alin.(2) 
 
(2) Suma totală cuvenită pentru 
pensia privată nu poate fi mai 
mică decât valoarea 
contribuţiilor plătite, diminuate 
cu penalităţile de transfer şi 
comisioanele legale. 
 

 
 
“(2) Suma totală cuvenită pentru 
pensia privată nu poate fi mai 
mică decât valoarea contribuţiilor 
plătite, actualizate cu rata 
inflaţiei, între data plăţii 
contribuţiilor şi data ieşirii la 
pensie a participantului.” 
 

 
 
“(2) Suma totală cuvenită 
pentru pensia privată nu poate 
fi mai mică decât valoarea 
contribuţiilor plătite, actualizate 
cu rata inflaţiei între data plăţii 
contribuţiilor şi data ieşirii la 
pensie a participantului şi 
diminuate cu penalităţile de 
transfer.” 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru a proteja 
interesul participanţilor 
la Pilonul II.  

 
 

  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
   Victor Paul Dobre       Kerekes Karoly 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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