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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 16 martie 2011 

Nr. 27/783 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii 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 787 din 29 noiembrie 2010, cu dezbaterea pe fond, în 

procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 

privat. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.740/14.06.2010) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.682/16.02.2011) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/1168/15.12.2010) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2070/09.08.2010). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat în scopul 

eliminării obligativităţii de a contribui la un fond de pensii administrat 

privat. În acelaşi timp, se propune modificarea în mod corespunzător a 

 



altor prevederi din lege pentru a da posibilitatea persoanelor care doresc 

să poată contribui la un fond de pensii administrat privat, fără a influenţa 

bugetul asigurărilor sociale de stat. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

- Soluţiile legislative propuse presupun reconfigurarea întregului sistem 

de pensii administrat privat, a principiilor şi arhitecturii care stau la 

baza acestui sistem de pensii, fără, însă, a rezolva obiectul major 

pentru care a fost creat acest sistem, respectiv sustenabilitatea 

sistemului de pensii pe termen mediu şi lung.  

Sistemul de pensii administrat privat constituie singura alternativă 

viabilă pe termen mediu şi lung, menită să compenseze dezechilibrul 

din sistemul de pensii. Pilonul II de pensii conferă o siguranţă viitorilor 

pensionari prin garanţia absolută cu privire la suma cuvenită 

participanţilor cu titlul de pensie privată în conformitate cu prevederile 

art.135 alin.(2) din Legea nr. 411/2004. 

Soluţia legislativă cu privire la posibilitatea de a opta pentru 

întoarcerea în Pilonul I şi reîntregirea bugetului asigurărilor sociale de 

stat cu valoarea activului net nu se bazează pe nici un studiu 

fundamentat referitor la impactul acestei decizii asupra pensiei unui 

cetăţean pe un termen de 10, 20 sau 30 de ani. De asemenea, nu are 

în vedere faptul că din numărul total de participanţi la fondurile de 

pensii administrate privat, un procent de 38% sunt persoane peste 35 

de ani, care au aderat voluntar.  

- În ceea ce priveşte obligativitatea participării, care reprezintă o 

prevedere de principiu a Legii nr. 411/2004, modificarea propusă prin 

înlocuirea obligativităţii contribuţiei la fondurile de pensii private a 

persoanelor în vârstă de până la 35 de ani, cu participarea facultativă, 

pune în discuţie chiar reforma sistemului de pensii. Eliminarea 

repartiţiei aleatorii este legată de obligativitatea de participare la 

fondurile private de pensii. 

- Argumentul potrivit căruia investiţiile fondurilor de pensii nu au fost 

 
2/4 



direcţionate preponderent pe piaţa de capital nu ia în considerare 

strategia de investiţie a fondurilor de pensii private, care nu este 

identică cu cea a organismelor de plasament colectiv în valori 

mobiliare, precum şi obligaţia administratorilor de fonduri de pensii 

administrate privat cu privire la garanţia minimă, prevăzută de lege. 

Strategia investiţională, argumentată în Expunerea de motive, în sensul 

susţinerii pieţei de capital, nu ţine cont de obiectivul primordial al 

fondurilor de pensii de a furniza o pensie şi nu de susţinere a pieţei de 

capital, chiar dacă fondurile de pensii sunt investitori importanţi pe 

piaţa de capital.  

- Activul personal al participantului face parte din patrimoniul acestuia şi 

poate fi moştenit, iar întoarcerea în Pilonul I prejudiciază participantul 

de un drept de proprietate dobândit, prin faptul că contribuţia de 

asigurări sociale de stat nu are caracter patrimonial. 

 

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 9 martie 2011 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor: 

 d-l Nicolae Ivăşchescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale 

 d-l Mircea Oancea – preşedinte, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private 

 d-na Corona Rădulescu – director, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi, din totalul de 27 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei, de respingere, a fost adoptat cu majoritate de 

voturi (4 abţineri). 
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 

noiembrie 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    Kerekes Karoly 
        
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana VLĂDESCU 
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