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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind pensiile ocupaţionale 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. PLx 586/2014 din 15 decembrie 2014, cu 

dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege privind 

pensiile ocupaţionale. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.485/29.04.2014) 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/233/03.02.2015) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1262/10.02.2015) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/680/03.03.2015) 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.2095/22.10.2014). 

 

Proiectul de lege reglementează princpiile înfiinţării schemelor de 
pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, autorizarea 
schemelor de pensii ocupaţionale, constituirea fondului de pensii 
ocupaţionale prin contract de societate civilă, colectarea contribuţiilor şi 
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investirea resurselor financiare ale fondurilor de pensii ocupaţionale, 
precum şi plata pensiilor ocupaţionale. 

 

Proiectul de Lege 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 15 februarie 

2017 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, doamna Ileana Ciutan – preşedintele Casei Naţionale 

de Pensii Publice. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi, din 

totalul de 19 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 9 decembrie 

2014, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) 

teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât, în urma analizării 

textului, au fost constatate o serie de aspecte şi diferenţe care conduc la 

un cadru inaplicabil şi la crearea unui mecanism nefuncţional.  

Totodată, s-a remarcat faptul că în textul propunerii legislative nu se 

menţionează în ce mod se rapoartează această reglementare la Legea 

nr.204/2006 privind pensiile facultative, respectiv la Directiva 2003/41/CE 

a Parlamentului şi a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activităţile şi 

supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, pe 

care legea menţionată o transpune. Din evaluarea realizată, rezultă că 

propunerea legislativă reglementează un domeniu armonizat deja şi 
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transpus în legislaţia naţională printr-o altă lege. O reglementare paralelă 

şi asemănătoare ar induce suspiciuni asupra caracterului complet al 

transpunerii, în condiţiile în care, dacă această propunere ar fi adoptată, 

actul normativ ar trebui notificat Comisiei Europene. 

  

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian SOLOMON   CSÉP Éva-Andrea 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel 
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