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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 10 octombrie 2012 

Nr. 27/169  
 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind trecerea în proprietatea 

statului a activelor fondurilor de pensii private şi abrogarea Legii 
nr.411 din 18/10/2004 privind fondurilor 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 215/2012 din 29 mai 2012, cu dezbaterea pe fond în 
procedură obişnuită, a propunerii legislative privind trecerea în 
proprietatea statului a activelor fondurilor de pensii private şi abrogarea 
Legii nr.411 din 18/10/2004 privind fondurilor de pensii administrate 
privat. 

 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.44/16.01.2012) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.61/06.01.2012) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/168/26.06.2012) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/439/31.05.2012) 
• punctele de vedere negative ale Guvernului (nr.364/06.03.2012). 
 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare trecerea în 
proprietatea statului a activelor fondurilor de pensii private şi abrogarea 
Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 



Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea  
iniţiativei legislative întrucât soluţia legislativă propusă presupune 
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. 

 
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 10 octombrie 
2012 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, doamna Georgeta Bratu, Secretar de Stat în 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 

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

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 21 

mai 2012. 
 

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

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Maria Eugenia Barna      Kerekes Karoly 
         
 
 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş     Întocmit, 
        Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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