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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 10 din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a 

art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative 
 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. PLx 697/2015 din 19 octombrie 2015, cu 
dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii 

administrate privat şi a art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile 

facultative. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.639/17.06.2015) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1397/28.05.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/909/11.11.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1292/03.11.2015) 
• punctul de vedere, negaitv, al Guvernului (nr.1452/16.09.2015). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat şi completarea art.44 din Legea nr.204/2006 privind 
pensiile facultative, în sensul adoptării hotărârilor de modificare a 
contractului de societate cu votul majorităţii participanţilor, prin derogare 
de la prevederile art.1910 alin.(3) din Legea nr.287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, dacă prin contract nu se 
prevede altfel. 

Bucureşti, 14 martie 2017 
Nr. 4c-7/760 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 7 martie 2017 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, domnul Ion Giurescu – vicepreşedinte şi doamna Adina 
Dragomir – director. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi, din 

totalul de 21 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 14 

octombrie 2015. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea proiectului de lege întrucât a rămas fără obiect, 
ca urmare a adoptării unui proiect cu acelaşi obiect de reglementare  
(PLx 785/2015). 
 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Csép Éva Andrea 
        

             
 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 

 


		2017-03-13T17:50:01+0200
	Lidia Vladescu




