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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 1 şi 2 iunie 2011 

 

În ziua de 1 iunie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările, începând cu ora 9.30, având următoarea ordine 

de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 - Plx 209/2011 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.195/2001 - Legea 

voluntariatului - PLx 223/2011 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.195/2001 Legea voluntariatului - Plx 233/2011  

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.195/2001 Legea voluntariatului, republicată - Plx 234/2011  

5. Proiect de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor 

regimului totalitar comunist - PLx 244/2011  

6. Propunere legislativă privind stimularea înfiinţării de creşe şi grădiniţe 

private - PLx 250/2011  

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 

2003 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările 

ulterioare - Plx 253/2011  

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul Fiscal - PLx 269/2011  
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9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 280/2011  

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr.304/2004 

privind organizarea judiciară - PLx 322/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

• d-l Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

• d-l Nicolae Ivăşhescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

• d-l Cristian Irimie – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

• d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

• d-na Carmen Manu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

• d-l Mihai Cucu – consilier, Ministerul Justiţiei 

• d-na Gica Marenca – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Mariana Moldovan – expert, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus dezbaterea 

proiectelor să înceapă cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 

280/2011, deoarece domnul Secretar de Stat Cristian Irimie este aşteptat 

participe şi la plenul Senatului.  

Iniţiativa legislativă a fost prezentată de către domnul Decebal 

Stănescu, expert parlamentar, care a spus că aceasta are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, intervenţiile legislative vizând introducerea, pe 

lângă spitalele publice, publice cu secţii private sau private, a unei noi 
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categorii şi anume spital public cu paturi private. De asemenea, se 

reglementează o incompatibilitate în ceea ce priveşte exercitarea profesiei 

de medic ca angajat în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din sistemul 

public şi exercitarea profesiei de medic în cadrul unităţilor sanitare cu 

paturi din sistemul privat. 

Domnul Cristian Irimie, Secretar de Stat în Ministerul Sănătăţii, a 

dorit să precizeze că acest minister a mai prezentat o serie de 

amendamente asupra propunerii legislative, care însă nu au fost însuşite 

de iniţiatori şi nici adoptate la Senat, deşi în opinia ministerului, erau 

foarte bune pentru aplicarea legii. Având în vedere nepreluarea acestor 

amendamente, Ministerul Sănătăţii nu mai susţine această propunere 

legislativă. 

Doamna deputat Cristina Pocora propune avizarea favorabilă a 

iniţiativei legislative. 

Domnul Secretar de Stat Cristian Irimie a menţionat că prin această 

propunere se adânceşte confuzia dintre noţiunea de activitate privată şi 

consecinţele ei economice şi financiare şi noţiunea de activitate 

desfăşurată în regim de închiriere sau concesiune în spitalele publice. 

Domnul deputat Ioan Nelu Botiş a întrebat ce s-ar întâmpla dacă 

iniţiatorii şi-ar însuşi aceste amendamente, formulate de Ministerul 

Sănătăţii. 

Domnul Secretar de Stat a răspuns că ministerul ar susţine această 

iniţiativă legislativă pentru că este benefică, însă cu un singur 

amendament şi anume de a nu a împiedica dreptul la muncă al medicului. 

Domnul deputat Ioan Cindrea a spus că este pentru susţinerea 

acestei iniţiative legislative întrucât ea este în interesul cetăţeanului. 

Domnul deputat Samoil Vâlcu, care este unul din iniţiatori, a precizat 

că trebuie susţinută această iniţiativă legislativă şi consideră că ar trebui 

să fie lăsată comisia de fond, respectiv Comisia pentru sănătate şi familie, 

să o dezbată şi să propună amendamente pertinente. 

Domnul deputat Kerekes Karoly a spus că trebuie dat un aviz 

favorabil acestei propuneri legislative, susţinând cele spuse de către 

domnul deputat Samoil Vâlcu.  
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Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus la vot avizarea 

favorabilă a iniţiativei legislative, propunere acceptată cu majoritate de 

voturi (un vot împotrivă). 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.195/2001 - Legea 

voluntariatului - PLx 223/2011, propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.195/2001 Legea voluntariatului - Plx 233/2011 şi 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.195/2001 Legea voluntariatului, republicată - Plx 234/2011 au fost 

discutate împreună, întrucât cele trei iniţiative legislative au acelaşi obiect 

de reglementare. 

Iniţiativele legislative au fost prezentate de către doamna Geta 

Doană, expert parlamentar, care a spus că obiectul de reglementare se 

referă la modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001.  

Astfel, prin proiectul cu nr. PLx 223/2011 se doreşte clarificarea 

unor aspecte privind organizarea serviciilor de voluntariat şi în cadrul IMM-

urilor sau corporaţiilor multinaţionale, obligativitatea formei scrise în 

situaţia în care între părţi se încheie un contract de voluntariat. 

Prin proiectul cu nr. PLx 233/2011 se propune modificarea alin.(1) al 

art.8 din Legea voluntariatului nr.195/2001, în sensul eliminării 

obligativităţii de a încheia un contract de voluntariat între organizaţia 

gazdă şi voluntar. Totodată, se urmăreşte corelarea dispoziţiilor alin.(1) al 

art.8 cu cele ale art.2 lit.c) din legea menţionată, potrivit căruia nu se 

instituie obligativitatea încheierii un contract de voluntariat. 

Prin proiectul cu nr. PLx 234/2011 se doreşte modificarea art.2 lit.c) 

din Legea voluntariatului nr.195/2001, în sensul încheierii contractului de 

voluntariat în formă scrisă. De asemenea, se propune modificarea art.8 

alin.(1) din actul normativ susmenţionat, în sensul încheierii unui contract 

între voluntar şi organizaţia gazdă, în condiţii de libertate contractuală a 

părţilor. 

Domnul Nicolae Ivăşhescu, Secretar de Stat în Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, precizează că Guvernul nu susţine nici una 

dintre cele trei iniţiative legislative. 
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Domnul deputat Ioan Nelu Botiş a propus respingerea celor trei 

iniţiative legislative. De asemenea, domnia sa a apreciat că ar trebui 

regândită Legea voluntariatului, în sensul corelării ei cu Legea 

învăţământului. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus la vot propunerea de 

avizarea negativă a celor trei iniţiative legislative, propunere acceptată de 

membrii comisiei cu majoritate de voturi (6 abţineri). 

 

Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite 

victimelor regimului totalitar comunist - PLx 244/2011, a fost prezentat de 

către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că 

obiectul de reglementare al acestui proiect de lege este instituirea unor 

categorii distincte de drepturi băneşti cuvenite victimelor regimului 

totalitar comunist, astfel: 

- despăgubiri pentru prejudiciile materiale cauzate; 

- compensaţii băneşti pentru prejudiciile morale suferite; 

- indemnizaţii de securitate socială. 

Totodată, se propune modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 

privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative 

asimilate acestora astfel încât persoanele care au suferit condamnări cu 

caracter politic în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 să poată 

solicita instanţei competente obligarea statului la acordarea de 

compensaţii băneşti, stabilindu-se suma şi modalitatea de plată.  

De asemenea, proiectul de lege dispune şi completarea Decretului-

Lege nr.118/1990 cu un articol nou, prin care indemnizaţiile reglementate 

de acest act se constituie în drepturi de securitate socială stabilite de 

organele judeţene competente ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, respectiv agenţiile judeţene de prestaţii sociale şi cea a 

municipiului Bucureşti, fiind suportate de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Muncii. 

Doamna Georgeta Jugănaru, director în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, a spus că Guvernul nu susţine acest proiect de lege. 

Indemnizaţiile acordate de acest act normative nu au caracterul unor 
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indemnizaţii de securitate socială şi nu pot fi încadrate în aceste categorii, 

întrucât ele sunt, de fapt, drepturi reparatorii necontributive. În ceea ce 

priveşte drepturile băneşti pentru victimele regimului comunist, aici ar 

trebui să se pronunţe Ministerul Finanţelor Publice dat fiind că acestea se 

suportă de la bugetul de stat.  

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus avizarea negativă a 

iniţiativei legislative, propunere care, supusă votului, a fost acceptată cu 

majoritate de voturi, existând 4 voturi împotrivă şi o abţinere. 

 

Propunerea legislativă privind stimularea înfiinţării de creşe şi 

grădiniţe private - Plx 250/2011, a fost prezentată de către doamna 

Sorina Szabo, expert parlamentar, care a precizat că obiectul de 

reglementare este stimularea înfiinţării de creşe şi grădiniţe private. 

Propunerea legislativă stabileşte în acest sens o serie de facilităţi de 

natură fiscală, în vederea încurajării şi susţinerii iniţiativelor private cu 

privire la înfiinţare a de creşe şi grădiniţe.  

Facilităţile constau în scutirea de la plata impozitului pe profit, 

valoarea scutirii urmând a fi egală cu impozitul pe profit aferent investiţiei 

efectuate, cotă redusă de TVA, de 5%, pentru toate lucrările de 

construcţii, modernizare şi extindere efectuate şi pentru dotările necesare 

înfiinţării şi funcţionării creşelor şi grădiniţelor, precum şi scutirea de la 

plata impozitelor locale pe clădirile şi terenurile cu destinaţia creşă sau 

grădiniţă, pe tot timpul funcţionării acestora. 

Doamna Mariana Moldovan, expert superior în cadrul Ministerului 

Finanţelor Publice, a precizat că Guvernul nu susţine aprobarea acestei 

iniţiative legislative. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilot, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

a supus votului iniţiativa legislativă. Cu unanimitate de voturi pentru, 

membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571 din 22 

decembrie 2003 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi 

completările ulterioare - Plx 253/2011, a fost prezentată de către domnul 

Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că aceasta are ca 

obiect de reglementare modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii nivelului sumei 

neimpozabile asupra veniturilor din pensii, precum şi a stabilirii taxei pe 

valoarea adăugată, pentru livrarea locuinţelor, la 5%. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre a propus avizarea negativă a iniţiativei legislative, propunere 

acceptată cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal - PLx 269/2011 a fost prezentată de 

către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că 

aceasta are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  în sensul 

micşorării cotelor de impozit pe salarii şi pensii, de la 16% la 13%. 

Doamna Gica Marenca, consilier în Ministerul Finanţelor Publice, a 

spus că diminuarea cotelor de impozit pe salarii şi pensii, de la 16% la 

13%, ar conduce la diminuarea încasărilor din impozitul pe venit în anul 

2011, în sumă totală de 2.265,5 milioane lei, adică -0,5% din PIB, cu 

efect asupra deficitului bugetar. Totodată, diminuarea cotei de impozitare 

la 13% conduce la un tratament fiscal discriminatoriu în comparaţie cu 

persoanele fizice care obţin alte categorii de venituri. Pentru aceste 

motive, domnia sa a precizat că Guvernul nu susţine promovarea acestei 

iniţiative legislative. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre a propus avizarea negativă a iniţiativei legislative, propunere 

acceptată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii 

nr.304/2004 privind organizarea judiciară - PLx 322/2011, a fost 

prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a 

precizat că obiectul de reglementare se referă la modificarea şi 

completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

şi a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, în sensul revizuirii 

condiţiilor pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, condiţii care trebuie să reflecte parcurgerea tuturor 

treptelor în ierarhia instanţelor judecătoreşti, precum şi instituirea unor 

garanţii de obiectivitate în procedura promovării în funcţia de judecător la 

instanţa supremă. 

 Proiectul ţine seama de Decizia Curţii Constituţionale nr. 866/2006, 

prin care dispoziţiile art.52 alin (1) din Legea nr. 303/2004 au fost 

declarate neconstituţionale în partea care condiţionează promovarea în 

funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de îndeplinirea 

funcţiei de judecător în ultimii 2 ani. 

 În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a arătat că 

promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se 

face de către Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecătorii şi 

procurorii care îndeplinesc unele condiţii specifice, însă dispoziţiile legale 

contravin principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii, „judecătorii fiind 

trataţi mai favorabil decât procurorii”. În urma admiterii excepţiei de 

neconstituţionalitate au fost suspendate pentru 45 de zile dispoziţiile 

art.52 alin.(1), după care operează prevederile art.147 alin.(1) din 

Constituţie, privind suspendarea de drept a prevederilor declarate 

neconstituţionale până la punerea acestora de acord cu prevederile 

Constituţiei. 

Domnul Mihai Cucu, consilier în Ministerul Justiţiei, a mai precizat că 

proiectul de act normativ a fost elaborat împreună cu reprezentanţii 

Consiliului Superior al Magistraturii şi cu cei ai instanţei supreme.  

Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se 
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face de către Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecătorii şi 

procurorii care: 

 au îndeplinit efectiv, cel puţin 5 ani, funcţia de judecător la curtea de 

apel sau de procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel ori la 

parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din ultimii 10 

ani ca judecător sau procuror 

 au obţinut calificativul „foarte bine" la ultima evaluare   

 nu au fost sancţionaţi disciplinar 

 s-au remarcat în activitatea profesională  

 au o vechime în funcţia de judecător sau procuror de cel puţin 15 ani. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu consideră binevenite aceste 

modificări, apreciind că ele sunt raţionale. În consecinţă, grupul PSD din 

cadrul comisiei va vota pentru avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre a propus avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, propunere 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 - Plx 209/2011, a fost prezentată de către 

domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că aceasta 

are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011. 

Domnul Andrei Kiraly, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Educaţiei, Culturii, Tineretului şi Sportului, a spus că Guvernul nu susţine 

această propunere legislativă întrucât nu se justifică funcţionarea unităţilor 

de învăţământ vocaţional cu minim 200 de elevi sau preşcolari. Referitor 

la predarea religiei se consideră că legea educaţiei este destul de 

permisivă în acest sens. În ceea ce priveşte prevederile privind 

învăţământul superior a fost prevăzută continuarea activităţii după 

împlinirea vârstei de 65 de ani. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu a apreciat că vor mai apărea 

astfel de iniţiative legislative deoarece legea învăţământului a fost trecută 
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prin Parlament prin asumarea răspunderii Guvernului, fără a fi discutată în 

cadrul comisiilor de specialitate. 

Domnul deputat Kerekes Karoly a propus un aviz negativ pentru 

această propunere legislativă. 

Supusă votului, propunerea de avizare negativă a fost acceptată de 

membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

În continuare domnul preşedinte Victor Paul Dobre a anunţat că 

grupul de lucru format pentru analizarea actelor normative referitoare la 

modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de 

pensii administrate privat – Plx 342/2010 şi 738/2010 are de făcut o 

scurtă prezentare. 

Astfel, coordonatorul grupului de lucru, domnul deputat Ioan 

Cindrea, a făcut un scurt istoric al dezbaterilor celor două iniţiative 

legislative. Domnia sa a precizat că în şedinţa comisiei din 5 aprilie 2011 

s-au dezbătut 2 proiecte de acte normative referitoare la modificarea 

alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii 

administrate privat – Plx 342/2010 şi 738/2010. 

În cadrul discuţiilor au intervenit, prezentând punctul de vedere al 

celor două instituţii, aşa cum au solicitat membrii comisiei, domnul 

Gheorghe Ialomiţianu, ministrul finanţelor publice şi domnul Mircea 

Oancea, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 

Private (CSSPP). 

Având în vedere afirmaţiile contradictorii făcute în cadrul discuţiilor 

de către cei doi, membrii comisiei au hotărât înfiinţarea unui grup de lucru 

pentru analizarea celor prezentate. 

În urma unei prime întâlniri a grupului de lucru s-a solicitat ca cele 

două instituţii, prin domnul ministru Gheorghe Ialomiţianu şi domnul 

preşedinte Mircea Oancea, să pună la dispoziţia grupului de lucru 

documentaţia necesară care a stat la baza afirmaţiilor făcute, referitoare 

la randamentul fondurilor de pensii administrate privat. 

De asemenea, s-a solicitat un punct de vedere şi din partea 

Asociaţiei pentru Pensiile Private din România (APAPR), asociaţie 

 
10/14 



profesională a societăţilor de administrare a fondurilor de pensii private şi 

a băncilor depozitare din sistem. 

Membrii grupului de lucru au solicitat şi un studiu documentar 

referitor la situaţia din alte ţări care au implementate sisteme de pensii 

private. 

În şedinţa din 24 mai 2011, membrii grupului de lucru au intrat în 

posesia materialelor solicitate şi au stabilit ca la următoarea întâlnire să fie 

invitaţi şi reprezentanţi ai APAPR şi CSSPP. 

 Astfel, în şedinţa din 25 mai 2011, au participat la discuţii 

reprezentanţii APAPR şi CSSPP: 

- domnul Radu Crăciun, director de investiţii EUREKO Pensii şi şeful 

comitetului de investiţii al APAPR 

- domnul Marius Popescu, director general al ING Pensii  

- domnul George Bădescu, consilier juridic, APAPR 

- domnul Cristian Roşu, director general, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private. 

Domniile lor au prezentat puncte de vedere asupra celor două 

proiecte de acte normative şi a măsurilor preconizate prin modificările 

aduse. De asemenea, au răspuns întrebărilor formulate de către membrii 

grupului de lucru, care au solicitat informaţii suplimentare. 

 Din prezentările făcute a reieşit că nu se susţine promovarea celor 

două iniţiative legislative, pentru următoarele considerente principale: 

1. Sistemul românesc de pensii private obligatorii (Pilon II) oferă deja 

participanţilor săi trei garanţii foarte solide, reglementate prin lege, care 

asigură, atât pe termen scurt (trimestrial) cât şi pe termen mediu şi lung, 

obţinerea de performanţe investiţionale peste rata inflaţiei:  

- potrivit legii, activele fondurilor de pensii sunt integral separate, juridic, 

fizic şi contabil, de activele administratorului, iar fondurile de pensii nu 

pot intra niciodată în faliment;  

- garanţia contribuţiilor nete (la finalul perioadei de cotizare şi chiar la 

transferul între fonduri, niciun client nu va primi mai puţin la pensia 

privată decât sumele depuse, minus comisioanele de administrare);  

 
11/14 



- garanţia randamentului minim relativ la piaţă (niciunui fond nu îi este 

permis, prin lege, să aibă randamente semnificativ mai reduse decât 

media pieţei, performanţa fondurilor fiind măsurată trimestrial. În caz 

de subperformanţă repetată, fondul este obligat să iasă din piaţă).  

 

2. „Garantarea inflaţiei” este nu doar „teoretic”, ci şi tehnic şi practic 

imposibil de aplicat, întrucât pe piaţa financiară românească nu există 

niciun instrument care să poată furniza un randament garantat peste 

inflaţie, nici măcar titluri de stat cu randament garantat peste inflaţie. De 

asemenea, în ultimii 4 ani, de când Banca Naţională a României  (cea mai 

echipată şi performantă instituţie în această materie) funcţionează în 

regim de ţintire a inflaţiei, ţinta sa de inflaţie a fost îndeplinită în doar unul 

dintre cei 4 ani. În concluzie, nici măcar statul român nu poate oferi 

asemenea garanţii legate de nivelul inflaţiei. 

 

3. Pentru fondurile de pensii private, un portofoliu optim din perspectiva 

rezultatelor pe termen lung îmbină instrumentele cu potenţial ridicat de 

câştig, dar şi cu volatilitate mai mare (de exemplu, acţiunile listate la 

burse) cu instrumentele mai sigure, dar cu potenţial mai redus de câştig 

(de exemplu, obligaţiunile), pentru diversificarea riscurilor. În condiţiile 

instituirii garanţiei propuse, fondurile de pensii ar urma să nu mai 

investească deloc în acţiuni, ceea ce ar limita drastic rezultatele pe termen 

lung şi ar duce la ratarea de oportunităţi de investiţii, iar în final pensiile 

participanţilor vor fi mai mici. 

 

4. Un alt efect negativ major imediat al adoptării iniţiativei ar fi reducerea 

la zero a concurenţei între fondurile de pensii private, care ar adopta 

aceeaşi strategie investiţională excesiv de conservatoare, pentru 

minimizarea costurilor aferente garanţiei. Fondurile de pensii ar ajunge 

astfel la o alocare suboptimala a plasamentelor investiţionale, în 

defavoarea participanţilor. 
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5. Măsura ar plafona randamentele fondurilor şi ar scoate de pe piaţă, 

unul câte unul, fondurile de pensii, iar în final sistemul s-ar prăbuşi sub 

propriile costuri. Principalii perdanţi ai acestei măsuri sunt chiar 

participanţii; 

 

6. Reglementările privind plata compensaţiilor şi a produselor din 

domeniul pensiilor private trebuie să aibă în vedere furnizarea de 

instrumente financiare de acoperire împotriva riscurilor. Aceasta ar 

permite structurilor care gestionează pensiile de acest tip să adopte 

tehnici eficiente de combatere a riscurilor de orice fel. Opinia experţilor 

este aceea că impunerea metodei de indexare a pensiilor cu rata inflaţiei 

poate conduce la apariţia de oferte cu valoare scăzută, dar cu costuri mari 

de întreţinere, care să permită acordarea de prime semnificative ca 

valoare. 

 

7. Deşi aparent aceste iniţiative legislative ar sugera un efect de protecţie 

a economiilor participanţilor la sistem, în situaţia în care ar fi adoptate, 

aceste iniţiative legislative vor produce cu siguranţă efecte negative 

dramatice pe termen mediu şi lung asupra sistemului de pensii private, 

asupra interesului participanţilor (contributorilor) la fonduri, asupra valorii 

economiilor lor, precum şi asupra administratorilor fondurilor de pensii. 

 În urma finalizării discuţiilor, membrii grupului de lucru şi-au 

exprimat dorinţa de a amâna luarea unei decizii, întrucât părerile sunt 

divergente. A fost întocmit şi prezentat un tabel cu amendamentele 

formulate şi susţinute de membrii grupului de lucru în urma discuţiilor 

avute cu reprezentanţii APAPR şi CSSPP, urmând ca plenul comisiei să ia o 

decizie finală asupra celor două proiecte de acte normative. 

 

 

În ziua de 2 iunie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având pe ordinea de zi 

studiu individual asupra proiectelor de lege înscrise pe ordinea de zi a 

comisiei din săptămâna următoare. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 1 şi 2 iunie 

2011 a absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar 

PSD). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ 

Bărbulescu, Ioan-Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana 

Cristina Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, 

Pál Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Cosmin Mihai 

Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia 

Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

 

 Preşedinte,      Secretar, 

Paul Victor Dobre     Kerekes Karoly 

 

 

 

 

Şef serviciu Elena Mesaroş 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Decebal Stănescu 
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