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PARLAMENTUL ROMAnIEI
SENATUL

Comisia pentru munca, familie 
$i protecfie sociala

Nr. XXVn/158/10.06.2020
RAPORT

la
Propunerea legislativa pentru modificarea alin.(2) al artl35 din Legea 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
(L336/2020)

In conformitate cu prevederile Regulamentuiui Senatului, republicat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie ^i protec^ie sociala, prin adresa nr. 
L336/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m vederea dezbaterii §i 
elaborarii raportului, asupra Propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.135 
din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, ini^iata de Furtuna 
Mirela - deputat PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea alin. (2) al art.135 
din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, urmarindu-se ca „suma totala cuvenita pentru pensia 
privata sa nu poata fi mai mica decat valoarea contribu^iilor platite, diminuate cu penalitajile 
de transfer comisioanele legale, actualizata cu rata infla^iei mtre data plafii contribu^iilor §i 
data ie?irii la pensie a participantului.”

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil, cu nr. 478/19.05.2020.
Consiliul Economic ?i Social a transmis un aviz favorabil cu nr. 3505/18.05.2020.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i minoritaji §i Comisia 

juridica, de numiri, discipline, imunitafi §i validari au transmis avize favorabile.
Guvernul Romaniei, prin Punctul sau de vedere transmis, nu sus|:ine propunerea

legislativa.
In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile si completarile ulterioare, la dezbaterile asupra propunerii legislative, a 
participat domnul Dan Armeanu, vicepre§edinte al Autoritafii pentru Supraveghere 
Financiara.

In urma finalizarii dezbaterilor, in §edinl:a online din data de 16 iunie a.c., membrii 
comisiei au hotarat, cu unanimitatea voturilor exphmate, intocmirea unui raport de 
respingere, avand in vedere ca in sistemul de pensii administrate privat exista deja instituita 
garantarea unui anumit nivel al randamentului contributiilor unui participant, fiind analizata, 
de asemenea, si rata de rentabilitate a fiecarui fond de pensie, iar in cazul in care aceasta este 
mai mica decat rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii din Romania pentru 
4 trimestre consecutive, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara retrage autorizatia de 
administrare a administratorului respectiv.



In consecinja, Comisia pentru munca, familie protec^ie sociala supune spre 
dezbatere adoptare, plenului Senatului, raportul de respingere a propunerii legislative.

In raport cu obiectui de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 
legilor organice 51 urmeazS a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din 
Constitu^ia Romaniei, republicata.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constituj:ia Romaniei, republicata, §i ale art92 alin.(7] pet 2 
din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Sena n ROTARV Senator Florian’Dorel BODOG
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