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RAPORT PRELIMINAR 

 
asupra proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 

2019/1238 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un 
produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul 
(UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind 

instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul pensiilor private 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 117 alin. (3)  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa nr. PLx.733 din data 
de 23 noiembrie 2022, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), 
a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile 
durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor private. 
 Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92, 
alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în şedinţa 
din data de 21 noiembrie 2022.  

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ şi ale Consiliului Economic şi Social. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare măsurile de punerea 
în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
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20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi 
din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 
2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul pensiilor private. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci au examinat proiectul de Lege în ședința din data de 06 decembrie 2022. 

La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de prezenţă. 
La dezbaterea acestui proiect de Lege au participat, în calitate de invitați, din partea 

Băncii Naţionale a României, doamna Carmen Popescu, expert principal în cadrul Direcției 
Reglementare și Autorizare şi din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară, Mihaela 
Putica, specialist reglementare şi Cristina Zgonea, şef serviciu. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 
lucrările Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi 
din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 
2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul pensiilor private, cu amendamentele admise de tehnică legislativă 
prezentate în Anexa nr.1. 

Amendamentul respins se regaseşte în Anexa nr.2. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 

organice. 
 
  PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR,    

 
      Bogdan - Iulian HUŢUCĂ                                    Iulius – Marian FIRCZAK           
                                                                                         

Şef serviciu,        
Giorgiana Ene      

       
Expert parlamentar,     

Laura Elena Gheorghe   
 
 
 
 
 
 

 
 

 



3 
 

Anexa nr. 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de comisie 

 
Motivare 

1. LEGE 
pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2019/1238 al 
Parlamentului European și al 

Consiliului din 20 iunie 2019 privind 
un produs paneuropean de pensii 

personale (PEPP), a unor prevederi 
din Regulamentul (UE) 2020/852 al 

Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 iunie 2020 privind 

instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile și de modificare a 

Regulamentului (UE) 2019/2088, 
precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din 
domeniul pensiilor private 

  

2. Art.4.-  
(6)  Instituțiile de credit furnizori de 
PEPP transmit B.N.R. informațiile 
necesare în scopuri de supraveghere 

Art.4.-  
(6)  Instituțiile de credit furnizori de 
PEPP transmit B.N.R. informațiile 
necesare în scopuri de supraveghere 

Tehnică legislativă 
 
La art. 4 alin.(6) din proiectul de lege, 
trimiterea corectă este la art. 3. alin.(3). 
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prudențială prevăzute la art.40 alin.(1)-(5) 
din Regulament, în forma și cu 
periodicitatea prevăzute de Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) 2021/897 al 
Comisiei din 4 martie 2021 de stabilire a 
standardelor tehnice de punere în aplicare 
pentru aplicarea Regulamentului (UE) 
2019/1238 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește formatul 
raportării în scopuri de supraveghere către 
autoritățile competente, precum și 
cooperarea și schimbul de informații între 
autoritățile competente și Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale, precum și de reglementările 
emise de BNR, cu respectarea 
prevederilor art.2 alin.(3) din prezenta 
lege. 
(7) Fără a aduce atingere prevederilor 
art.2 alin.(2) din prezenta lege, în 
aplicarea art.66 din Regulament, a actelor 
delegate și a actelor de punere în aplicare, 
după caz, adoptate de Comisia Europeană, 
B.N.R. în calitate de autoritate competentă 
potrivit alin.(1) cooperează cu celelalte 

prudențială prevăzute la art.40 alin.(1)-(5) 
din Regulament, în forma și cu 
periodicitatea prevăzute de Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) 2021/897 al 
Comisiei din 4 martie 2021 de stabilire a 
standardelor tehnice de punere în aplicare 
pentru aplicarea Regulamentului (UE) 
2019/1238 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește formatul 
raportării în scopuri de supraveghere către 
autoritățile competente, precum și 
cooperarea și schimbul de informații între 
autoritățile competente și Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale, precum și de reglementările 
emise de BNR, cu respectarea 
prevederilor art.3 alin.(3) din prezenta 
lege. 
(7) Fără a aduce atingere prevederilor 
art.3 alin.(2) din prezenta lege, în 
aplicarea art.66 din Regulament, a actelor 
delegate și a actelor de punere în aplicare, 
după caz, adoptate de Comisia Europeană, 
B.N.R. în calitate de autoritate competentă 
potrivit alin.(1) cooperează cu celelalte 

  
“Art. 3 alin.(3) - În calitate de autoritate 
competentă, A.S.F. are acces la informații 
și documente relevante și realizează orice 
operațiuni prevăzută a fi întreprinsă în 
această calitate, potrivit art. 40 din 
Regulament și actelor delegate emise de 
Comisia Europeană de punere în aplicare 
a acestuia.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La art. 4 alin.(7) din proiectul de lege, 
trimiterea corectă este la art. 3. alin.(2). 
 
„Art. 3 alin.(2) – În scopul îndeplinirii 
atribuțiilor care îi revin în calitate de 
autoritate competentă potrivit alin.(1), 
A.S.F. are toate competențele de 
înregistrare, reglementare , investigație, 
control și de cooperare interinstituțională 
prevăzute în Regulament, inclusiv 
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autorități competente la nivel 
transfrontalier, prin asigurarea schimbului 
de informații de natură prudențială 
referitoare la instituțiile de credit 
supravegheate, în conformitate cu 
Regulamentul nr.575/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 iunie 2013. 
 

autorități competente la nivel 
transfrontalier, prin asigurarea schimbului 
de informații de natură prudențială 
referitoare la instituțiile de credit 
supravegheate, în conformitate cu 
Regulamentul nr.575/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 iunie 2013. 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 
 

prerogative de intervenție asupra PEPP, 
conform art. 63 din Regulament.” 
 

3. Art.7. 
- A.S.F. aplică entităților prevăzute 
la art.2 alin.(1) sancțiuni și măsuri 
administrative pentru încălcarea 
prevederilor Regulamentului, a actelor 
delegate emise în aplicarea acestuia, 
respectiv Regulamentul delegat (UE) 
2021/473 al Comisiei din 18 decembrie 
2020 de completare a Regulamentului 
(UE) 2019/1238 al Parlamentului 
European și al Consiliului în ceea ce 
privește standardele tehnice de 
reglementare care precizează cerințele 
aplicabile documentelor informative, 
costurilor și comisioanelor incluse în 

Art.7. 
- A.S.F. aplică entităților prevăzute la 
art.3 alin.(1) sancțiuni și măsuri 
administrative pentru încălcarea 
prevederilor Regulamentului, a actelor 
delegate emise în aplicarea acestuia, 
respectiv Regulamentul delegat (UE) 
2021/473 al Comisiei din 18 decembrie 
2020 de completare a Regulamentului 
(UE) 2019/1238 al Parlamentului 
European și al Consiliului în ceea ce 
privește standardele tehnice de 
reglementare care precizează cerințele 

Tehnică legislativă 
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plafonul costurilor, precum și tehnicilor 
de diminuare a riscurilor pentru produsul 
paneuropean de pensii personale, 
Regulamentul delegat (UE) 2021/896 al 
Comisiei din 24 februarie 2021 de 
completare a Regulamentului (UE) 
2019/1238 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește informațiile 
suplimentare pentru convergența 
raportării în scopuri de supraveghere, și 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2021/897 al Comisiei din 4 martie 2021 de 
stabilire a standardelor tehnice de punere 
în aplicare pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) 2019/1238 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
în ceea ce privește formatul raportării în 
scopuri de supraveghere către autoritățile 
competente, precum și cooperarea și 
schimbul de informații între autoritățile 
competente și cu Autoritatea Europeană 
de Asigurări și Pensii Ocupaționale, a 
prezentei legi și a reglementărilor emise 
de A.S.F. în aplicarea prezentei legi, 
precum și a actelor normative care 
reglementează entitățile prevăzute la art.2 
alin.(1). 

aplicabile documentelor informative, 
costurilor și comisioanelor incluse în 
plafonul costurilor, precum și tehnicilor 
de diminuare a riscurilor pentru produsul 
paneuropean de pensii personale, 
Regulamentul delegat (UE) 2021/896 al 
Comisiei din 24 februarie 2021 de 
completare a Regulamentului (UE) 
2019/1238 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește informațiile 
suplimentare pentru convergența 
raportării în scopuri de supraveghere, și 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2021/897 al Comisiei din 4 martie 2021 de 
stabilire a standardelor tehnice de punere 
în aplicare pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) 2019/1238 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
în ceea ce privește formatul raportării în 
scopuri de supraveghere către autoritățile 
competente, precum și cooperarea și 
schimbul de informații între autoritățile 
competente și cu Autoritatea Europeană 
de Asigurări și Pensii Ocupaționale, a 
prezentei legi și a reglementărilor emise 
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de A.S.F. în aplicarea prezentei legi, 
precum și a actelor normative care 
reglementează entitățile prevăzute la art.3 
alin.(1).  
 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 

4. Art.9.-   
(9) Nerespectarea de către instituțiile 
de credit furnizori de PEPP a obligației de 
raportare prevăzute la art.3 alin.(6) din 
prezenta lege se sancționează de B.N.R., 
potrivit dispozițiilor art.225-236 din 
O.U.G. nr.99/2006. 

Art.9.-   
(9) Nerespectarea de către instituțiile 
de credit furnizori de PEPP a obligației de 
raportare prevăzute la art.4 alin.(6) din 
prezenta lege se sancționează de B.N.R., 
potrivit dispozițiilor art.225-236 din 
O.U.G. nr.99/2006. 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 

Tehnică legislativă 
 
 

5. Art.13.- Conform prevederilor art.4 
lit.b) pct.(ii) și (iii) din Regulament, în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi revin 
în calitate de autoritate competentă 
potrivit  art.3,  A.S.F. poate  emite  
reglementări  referitoare  la  toate 
aspectele privind înregistrarea, crearea,  
distribuția,  funcționarea,  supravegherea  
și  controlul  PEPP, precum și la 

Art.13.- Conform prevederilor art.3 
lit.b) pct.(ii) și (iii) din Regulament, în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi revin 
în calitate de autoritate competentă 
potrivit  art.3,  A.S.F. poate  emite  
reglementări  referitoare  la  toate 
aspectele privind înregistrarea, crearea,  
distribuția,  funcționarea,  supravegherea  
și  controlul  PEPP, precum și la 

Tehnică legislativă 
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supravegherea și controlul furnizorilor și a 
distribuitorilor de PEPP. 

supravegherea și controlul furnizorilor și a 
distribuitorilor de PEPP. 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 
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Anexa nr. 2 
 

AMENDAMENT RESPINS 
 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare admiterii/respingerii 

Camera 
decizională  

1. Art.9.- (7) În măsura în care 
prezenta lege nu dispune altfel, 
contravențiilor prevăzute la art.8 
alin.(1) le sunt aplicabile dispozițiile 
Ordonanței Guvernului nr.2/2001, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

 Art.9.- (7) În măsura în care 
prezenta lege nu dispune altfel, 
contravențiilor prevăzute la art.8 
alin.(1) le sunt aplicabile dispozițiile 
Ordonanței Guvernului nr.2/2001, cu 
modificările și completările 
ulterioare, cu excepţia art.28 alin 
(1). 
 
Autor: Victor Ilie , deputat USR

Motivare respingere: prin vot Camera 
Deputaţilor 

 
                


