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 Va inaintam, alaturat, raportul comun asupra Raportului de activitate al Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2010.   
  
  
                        PPrree ssee dd ii nn tt ee ,,                                                                                 PPrr eessee dd ii nn tt ee ,,   
  
                OOvvii dd ii uu   MMaa rr ii aa nn                                                                     EEuuggeenn   NNii ccoo ll aaee sscc uu   
  
  
                        PPrree ssee dd ii nn tt ee ,,                                                                                   PPrr eessee dd ii nn tt ee ,,   
  
                        PPee tt rr uu   BBaass aa                                                                         MMaa rr ii aa   EEuuggeenn ii aa   BBaa rrnnaa   
 
          
               

  
 
 



 
 

PPaarr ll aamm eenn ttuu ll   RRoommâânnii ee ii   
  
                  SSEENNAATT                                                                            CCAAMM EERRAA  DDEEPPUUTTAATTII LLOO RR  
 
     Comisia pentru buget,                                            Comisia pentru buget, 
finante, activitate bancara                                            finante si banci 
     si piata de capital 
  
NNrr ..XXXXIIII // 77 8866 // 3300 .. 1100 ..22001122                                           NNrr .. 2222 //440033 // 3300 .. 1100 .. 22001122       

  
  
      CCoommii ss ii aa   ppee nntt rruu   mmuunncc aa ,,                                                   CCoommii ss ii aa   ppee nntt rruu   mmuunncc aa     
ff aammii ll ii ee   ss ii   pprr oott eecc tt ii ee   ss oocc iiaa llaa                                                         ss ii   pprr oott eecc tt ii ee   ssoocc ii aa ll aa   
  
NNrr ..XXXXVVIIII // 114433 // 3300 .. 1100 .. 22001122                                   NNrr .. 2277 //443333 // 3300 .. 1100 .. 22001122   
  
 
 
 
 
 
 

R A P O R T   C O M U N  
asupra  

Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
pe anul 2010 

 
 

 
 

Comisiile de specialitate din Senat si Camera Deputatilor au fost sesizate de birourile 
permanente reunite in vederea elaborarii raportului comun asupra activitatii Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2010. 

 

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a transmis 
Parlamentului, in conformitate cu prevederile art.18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private, cu modificarile si completarile ulterioare, raportul său anual de 
activitate pentru anul 2010 in vederea dezbaterii în şedinţa comună a celor doua Camere ale 
Parlamentului. 

Raportul anual cuprinde activitatea CSSPP in anul 2010, incluzand si executia 
bugetului de venituri si cheltuieli, precum si piata pensiilor private din Romania in anul 2010. 

 



Analizand raportul prezentat, comisiile au constatat urmatoarele: 
 
I. Cu privire la activitatea CSSP in anul 2010 
 

1. Activitatea de supraveghere, control, autorizare si reglementare a pensiilor private 
in Romania 
- Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), ca principal 

supraveghetor al pieţei pensiilor private din România are ca misiune protejarea 
intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor la fondurile de pensii private precum şi 
asigurarea bunei funcţionări a acestora; 

- obiectivele principale ale Comisiei au fost reprezentate de diminuarea riscurilor ce pot 
afecta sistemul de pensii prin prevenirea apariţiei unor probleme majore şi intervenţia 
într-un stadiu incipient în vederea limitării daunelor;  

- supravegherea prudenţiala a continuat şi în 2010 prin asigurarea respectării şi aplicării 
de către entităţile autorizate/avizate de către CSSPP a prevederilor legale aplicabile 
domeniului; 

- activitatea de control a avut rolul de a preveni şi remedia situaţii care prejudiciau 
interesele participanţilor şi beneficiarilor la fondurile de pensii administrate privat şi 
cele facultative; 

- activitatea de autorizare/avizare  a entităţilor din domeniul pensiilor private a păstrat si 
în 2010 caracteristicile anilor precedenţi, concentrându-se în special pe consolidarea 
pieţei. 

- reglementările emise de CSSPP în aplicarea legislaţiei primare care guvernează 
pensiile private din România au urmarit nevoia de protejare a celor aproximativ 5,12 
milioane de viitori pensionari, actuali participanţi la fondurile de pensii private, ale 
căror active nete au înregistrat 4.659,89 mil. lei la sfârşitul anului 2010; 

- CSSPP s-a preocupat constant de implementarea unor mecanisme de protecţie şi 
informare a consumatorului, avand la dispozitie o structură specializată cu atribuţii şi 
responsabilităţi privind serviciul de asistenţă a participanţilor din sistemul de pensii 
private şi privind informarea şi educarea permanentă a publicului;  

- in planul cooperarii interne si internationale, CSSPP a continuat colaborarea cu alte 
institutii si autoritati din tara si din strainatate, in scopul intaririi stabilitatii si 
integritatii sistemului de pensii private si a sistemului financiar. 

 
 
2. Resursele umane si financiare ale autoritatii – executia bugetului de venituri si 

cheltuieli 
- situatiile financiare ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt 

intocmite conform principiilor si regulilor contabile prevazute de Legea contabilitatii 
nr.82/1991;  

- sursele de constituire a veniturilor sunt taxele de autorizare si avizare, taxele de 
fuctionare si administrare platite lunar si veniturile provenite din donatii, publicatii si 
alte surse; 

- cheltuielile administrative privind functionarea Comisiei sunt finantate din venituri 
proprii; 

- in anul 2010, veniturile au fost realizate in proportie de 103,93% fata de prevederile 
bugetare, respectiv 8.799,76 mii lei venituri realizate, fata de 8.466,85 mii lei 
prevederi bugetare; 



- cheltuielile totale prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli sunt in suma de 
14.857,88 mii lei, iar nivelul realizat al cheltuielilor a fost de 14.242,26 mii lei, 
gradul de realizare fiind de 95,86%; 

- deficitul inregistrat la nivelul anului 2010, in suma de 5.442,5 mii lei, a fost suportat 
din excedentul anului precedent; 

- la sfarsitul anului 2010 autoritatea nu avea restante la plata obligatiilor catre bugetul 
de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de somaj sau 
bugetul asigurarilor sociale de sanatate; 

- disponibilul din venituri proprii existent la sfarsitul anului, in suma de 9.265,43 mii 
lei, s-a constituit ca sursa de finantare pentru cheltuielile anului urmator; 

- auditarea situatiilor financiare ale Comisiei a fost efectuata de firma de audit 
PricewaterhouseCoopers Romania, membra a Camerei Auditorilor Financiari din 
Romania, care apreciaza ca situatiile financiare prezinta cu fidelitate sub toate 
aspectele semnificative pozitia financiara a Comisiei de Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private, precum si rezultatul patrimonial si fluxurile de trezorerie. 

 
 
 

II. Cu privire la piata pensiilor private din Romania in anul 2010 
 
 

1. Evolutia pensiilor private din Romania  
 
- in anul 2010 activele totale aflate în administrare in sistemul pensiilor private a 

depasit pragul de 1 miliard de euro. La sfarsitul anului activele totale au ajuns la 
1.088,24 mil. euro (1.011,55 mil. euro activele totale ale fondurilor de pensii 
administrate privat şi 76,69 mil. euro activele totale ale fondurilor de pensii 
facultative); 

- in anul 2010 toate fondurile de pensii administrate privat au obţinut profit, în cazul 
tuturor fondurilor acesta fiind mai mare decât cel obţinut în anul precedent. 
 
Fondurile de pensii administrate privat 

- in cadrul Pilonului II numarul de participanti a crescut cu 5,56% fata de anul 2009, 
numarul acestora ajungand la 5,19 milioane participanti, iar contributiile brute totale 
insumeaza 1,56 miliarde lei 

- activele nete ale fondurilor de pensii administrate privat au avut o evolutie ascendenta, 
au crescut in 2010 fata de 2009 cu 81,68%; cu unele exceptii, clasele de active au 
crescut fata de anul precedent atat ca valoare cat si ca pondere in total active, astfel: 
depozitele bancare au ajuns la valoarea de 311,05 milioane lei, in crestere cu 
166,22%, actiunile au crescut cu 137,53% la valoarea de 529,56 milioane lei, iar 
titlurile de stat au crescut cu 86,33%, ajungand la valoarea de 2.876,02 milioane lei; 

- ratele de rentabilitate inregistrate de fondurile de pensii administrate privat au fost 
cuprinse intre 11,5601% si 16,0363%, toate fondurile de pensii administrate privat 
avand rentabilitati superioare nivelului de inflatie de 6,34% înregistrat în ultimele 24 
de luni; 

- la nivel de Pilon II profitul fondurilor de pensii  a fost de 422,45 mil. lei cu 63,46% 
mai mult decât în anul 2009. 
 
 
 



Fondurile de pensii facultative 
- in cursul anului 2010 numarul de participanti la acest sistem de pensii  a fost in 

crestere fata de anul precedent astfel:  221.600 persoane erau inscrise la un fond de 
pensii, 7387 persoane erau inscrise la doua fonduri, 123 persoane la trei fonduri si 
patru persoane la mai mult de trei fonduri de pensii; 

- contributiile brute virate catre fondurile de pensii facultative au crescut si insumeaza 
103,78 milioane lei, crestere datorata in special contributiei pe care participantii aleg 
sa o vireze in conturile individuale; 

- valoarea activelor nete administrate de fondurile de pensii facultative a atins la 
sfârşitul anului 2010 valoarea de 327,98 milioane lei, cu 60,74% mai mult decât la 
finalul anului 2009; 

- in structura portofoliului de investitii, titlurile de stat au crescut ca valoare la 216,37 
milioane lei, dar au scazut ca pondere in total active; au inregistrat cresteri atat ca 
valoare cat si ca pondere in total active obligatiunile organismelor straine 
neguvernamentale, depozitele bancare si actiunile; 

- ratele de rentabilitate înregistrate de fondurile de pensii facultative la finalul anului 
2010 au fost cuprinse între 7,4738% şi 16,5638%, rezultatele obţinute fiind în toate 
cazurile peste nivelul inflaţiei de 6,34% înregistrat în ultimele 24 de luni. 

- fondurile de pensii facultative au obţinut profit în anul 2010, profitul cumulat al 
acestora fiind de 25,69 mil. lei, cu 25,79% mai mare decât profitul cumulat din 2009. 
 
 

Comisiile pentru buget, finante si Comisiile pentru munca, din Senat si Camera 
Deputatilor, propun Plenului Parlamentului, pentru dezbatere, Raportul de activitate pe  anul 
2010 al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.  

 
In conformitate cu prevederile Legii nr.289/2010 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative „in numele Consiliului Comisiei, presedintele acesteia prezinta 
Parlamentului, pâna la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al Comisiei, care 
cuprinde activitatile acesteia, situatiile financiare anuale si raportul de audit, ce vor fi 
dezbatute, fara a fi supuse votului, în sedinta comuna a celor doua Camere ale 
Parlamentului." 
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