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. AVIZ 
referitor la propune.rea.legislativă pentru modificarea alin.(2) . . 

al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile - 
de pensii administrate privat

i~ 
~;;  ~ 

: ,. "-; ~fl*.ltltli 

•` Analizând propunerea legislativă pentru modifica'rea alin.(2) • 
al .art.135 . din Legea nr.411/2004. privind fondurile de pensii 
administrate privat (b172 din 16.04.2020), transmisă de Secretarul ~ 

• General al . Senatului . cu adresa nr.XXXV/1850/2304.2020 şi : 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr D424/24.04.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul act2 alin.(1) lita) din Legea nr.73/1993, republicahă şi al art46(2) 
din Regulămentul de organizare şi func(jonare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea, legislativă, cu următoarele " 
observa(ii şi propuneri: . • 

1. Prezenta . propunere legislativă are ca object modificarea 
. alin:(2). at art.135 din Legea nr.411/2004. privind fondurile de pensii 

administrate privat, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, urmărindu-se ca suma totală cuvenită pentru pensia privată 
să nu poată fi mai mică decâţ valoarea contribu(iilor plătite, diminuate . 
cu. penal'etă(ile de transfer şi comisioanele legale, actualizată cu rata 
inflapej între data plă(ii contribupilor şi data: ieşirii la pensie, a 

: participantutui. • : - . , . : : 
. Prin con(inutul său norniativ, propunerea legislativă face parte . . 
din categoria legilor organice, iar în . aplicarea dispoziiiilor art.75 
alin.(1) din Constitu(ia României, republicată, prima Cameră sesizată " 
este Senatul. . • : - ' . 

2. Menlionăm'că. Expunerea` de motive nu respectă .structura 
instrumentului de prezentare şi motivare, prevăzută la art.31 din Legea. ; 



nr.24/2000, republicată, cu modificăi•ile şi completările ulterioare, 
nefiind cuprinse referiri la consultările derulate în vederea elaborării 
prbiectului de act normativ on la activităţile de informare publică 
privind elaborarea acestuia. 

3. Semnalăm că obiectul de reglementare at prezentei propuneri 
legislative este identic cu eel din iniţiativa legislativă a cetăţenilor care 
a fost avizată favorabil cu observalii şi propuneri cu avizul 
nr.313/10.04.2009, cu eel din propunerea legislativă transmisă de 
Secretarul General al Senatului cu adresa nr.B577 din 25.11.2009, 
avizată favorabil cu observaţii şi propuneri Cu avizul 
nr.1529/21.12.2009, cu eel din propunerea legislativă transmisă de 
Secretarul General al Senatului cu adresa nr.B615 din 23.12.2009, 
avizată favorabil cu observaţii şi propuneri cu avizul nr.32 din 
13.01.2010, precum şi cu eel din propunerea legislativă transmisă de 
Secretarul General al Senatului cu adresa nr.B298 din 20.05.2010, 
avizată favorabil cu observaţii şi propuneri nr.741 din 14.06.2010. 

Toate proiectele enumerate au fost respinse defnitiv de Camera 
Deputaţilor. 

4. Cu privire la oportunitatea modificării propuse, Consiliul 
Legislativ nu are abilitatea legală de a se pronunţa. 

Menţionăm însă că, în cadrul sistemului de pensii reglementat de 
Legea nr.411/2004, există deja instituită garantarea unui anumit nivel 
al randamentului contribuliitor unui participant. Sistemul garantează 
doar contribuţiile din care se scad comisioanele de administrate. 

Pe de altă parte, semnalăm că potrivit art.8 din Legea 
nr.411/2004, un fond de pensii nu poate fi declarat în stare de 
faliment. Totodată, la art.23 se stabileşte obligaţia administratorilor de 
investire prudenţială a activelor fondurilor de pensii administrate 
privat, iar la art.25 sunt stabilite investiţiile ce pot fi efectuate de către 

administratori. 
Faţă de cele de mai sus, apreciem că garanliile oferite de actuala 

reglementare sunt adaptate sistemului de pensii private pentru care s-a 
optat. 

dr. Dragoş 
Bucure 
Nr. 4 J /~â W..W4 
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EVENiMENTE St1FER1TE de ac/ui... 

L. nr. 411/2004 

Lege privind fondurile de pensii administrate privet 

1 republicare cut
renumerdtare : 

. Of, it. 1033(9 nov. 2004 

M, Of. nr; 4$2)ţ6 iu1. 2007
090 privind fondudle de pensii administrate privat  

z mOdiffcărf pdn O,U.G, nr 712f2007 , " M. Of. itr, 710/22 oct. 2007 
- Ordonantă do urgentă pentru modilicarea şi completama Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensli administrate privat şla 
Legli nr. 204/2006 privind pensilie facuitative 

aprobată Cu moddficări şl L. nr. 201/2009 M. Of. or. 726/26 oct. 2006 
compfetări prin • 

~ modifdărl prin L nr'c`,201t20D6 .:. , y M. Of. nr. 728126 oct.
Loge privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvemului 
nr. 11212007 pentru moditicarea şt compietarea Legii or. 
41112004 privind fondurila de pensii administrate privat şi a. 
Legil or. 204/2006 privind pensliie facultative 

rnodiJtcă arY.2 alia.(1) pct.20ş1 21, art.32 
alin.(5), art,33 alin.(3), art 34 atirr.(2), 
art 41 iit.b), art 42 alin,(2)şf (3), art.43 
alin.(2) şi (3), art44, art 45, art. 116 , 
alitr.(1), art 118 iit.a), art 140 alftt.(1), 
art 141, art. 142 attn. (2), art 145, art 149 
alin.(3), art. 15/; 
introduce alin.(4) la art.33, alin.(3) la , 

art,34, art.43_l, art,l49~l; 
afiragăarG86alin(4), art. .142a1in.(3);. : 
Fntaertieşte, in iot cuprinsul legfi şi al 

nor•ateior• eruise fir aplicarea acesteia, 
sintagnia "rueutbrii crursiliuhti da . 
adininistraiie şi ai corn itetului de directie" 

. cu sintagina "adnrinistratat•i, directori, 
respectir tueatbri ai consiliuhri de 
suprvnegltere sau at directoratalui" 

<modt8căîi prin L, nr 241i24i0 M; Or nr 82Ş/10 deq. 2010' •_ 
Loge pentru modificarea an. 33 aim . (2) din Legea nr, 
411/2004 pdvind fondudle de pensii administrate privat 

aprobă ctt modifrcări şi camphetări O. U.G. 
nit 112/2007 şi nrodfftcă art. 33 alin. (3), 
art. 139 alin. (1), art. 141 afn. (4) lit. b). 
alter. (5) şi (11), art. 145, elimină de la 
ntodţJfcare art. 142 alhr. (2); 
abrogă art. 139 al/n. (2) 

rodiJic•ă art. 33 altn. (2) 

a modlfcări priii O.Y.G. rm9812011.ĺ M. Of. nr. 827%22 no_v. 2411 F _K rttodiftcă art. 2 alin. (1) pct. 2! 
Ordonantă do urgenjă pentni modi0carea Legii or. 411/2004 
privind fondudie de penstr administrate pdvat, precum şt 
pentru stabilirea unor măsuri in domenlui pensiior - 
administrate privat 

aprobată prin L. nr. 108/2012 M. Or. nr. 453161u1.2012 

. ,_ .. ~.„. .. 
6iriddiHcări pfln `L nr.;108120i2 ; ; M. Of. nr.453/61u1.2012, ' 

Loge pdvind aprobarea ordonan{el de urgentă a Guvernului 
or, 96/2011 pentru modi0carea Legii or. 411(2004 pdvind. 
fondurile de pencil administrate privat, precum şl pentru 
stabilirea unor măsuri in domeniui pensiilor administrate privat 

apr•obă O,U.G. nr. 98/2011 
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i modificări prin L.nr.,187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 
Legs penlm punerea tn aplicare a Legli nr. 286/2009 prfvind 
Codul penal " 

(v. Decizia l.C.C.J. nr. 4t2014-M. Of. nr, 434/13 tun. 2014) 
_ 

e cnmptetat prin L. nr c 87/2015 -; M.,Of nr 282l27 âpr. 2015 `- 
Loge pentru complotarea ad, 84 dtn Legea. nr. 204(2006 
privind pensiile facuttative şi a art. 23 alin. (i) din Logos nr, 
411/2004 pdvind fondurlie de pensu administrate prdvat . 

amodificăr) pan O.t1.G, nr 57/2015 M. Of nr 923111 dec.2015 
Ordonantă de urgentă privind salarizarea personalului piăttt 
din fondud publics in anut 2016, prcrogarea unor termene, 

-  precurn şl unele măsur¢ Dsoal-bugetore . 

+e'rnodificări`prin , n~.5212017 ' w~ M. Of nr 252l11 apr.2017,;:r ' 
Legs ponuu modffcarea an. 10 din Logos nr, 411/2004 pdvind 
tondurilo de pensii administrate pdvat şi pentm complotarea 
art. 44 din Logos nr. 204/2006 pdvind ponslile facultative 

fa data de J jebrtarie 2014, rnodifrcă art. 
144, art. 145, art 146, art. 147; 
introduce lit. G) !a ur•t 141 alin, (1) 

inn•odace lit.O la art 23 alirr. (l) 

nrodifrcă "wt. 43 alln. (3) 

nrodifrcă art 10 

31 modtficărt prin O_U.G.nr18212017 , . ` M. Of, or{ 902H 6 nov.n2017»'~ ~.. ' nrod(jică art. 43 alin.. (3) 
Ordonan(ă de urgentă pentru modificarea ş1 compietarea unor 

. acte normative .  . - - 

12 mcdificări pYin  L nr: 24f2018r, ~ ' ; M..Of nr, 41/17:1an. 2018'  
Loge pentru modincarea art. 28 a,tn. (3) din Loges nr, 

. 41112004 pdvind fondurlla de pensii administrate pdvat şi a 
art. 90 alin. (3) din Legea ar, 20412008 pdvind pensllte 
facuitative  

. ..,._.._ . . .. ,-._... 
ra modificărlprin O.U.G nr 114l2018 ' M. of nr~-1116/29 dec 2018 .  w. .. .. _._. 

Ordonantă do urgent privind Instituirsa unor măsuri in 
domoniul Investitiilar pubiico şi a unor măsuri flscaMbugatare, 
modiflcarea şi complotarea unor acte nonnative şi prorogarea 
unor termeno 

'modffrcă m4. 28 alirr. (3) 

modffică art. 35 alin. (1), art. 60 alin. (1), 
art. 86 al/it (!); 
introduce lit. Ir,1) la art, 25 a/in. (1), alin. 
(3) !a art. 30, a/in. (6)/a an. 32 

. prevededlo capitolului IV so aplică incepănd Cu data de 1 lanuade 2019. 

19 modificăd prtn '' O.U.G. eii',19/2019 - , •, ' M. Of nr 246/29 mar 2010 vtrspendă aplicar ca art..60 al(a. (1) pănă la 
Ordonantă de urgen(ă penbu modl8carea şi cempletarea unor data de 31 rrrai 2019 
acts nonnative 

.-. _ 
15 modificări prin , O:U.G. nr 38/2019 r, ., { M,Of nrrr434/31 mat 2019 _ 

. Ordonanjă de urgentă privind moditicarea Ordonan(ei de 
urgentă a Guvemuiui nr, 28t2013 penlru aprobarea 
programului na(lonal de dezvottare locală şi pentm 
modificarea şf complotarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile 
de pensii adminis[rate privat . 

modi/ică art. 2 alin. (V pct. 3/ şi olin. (2), 
art. 25 alfu. (1) lit/i1,), art. 60 Olin. (1); 
introduce lit. h2) şi 1, 3) la art. 25 a/in. 
(1), atin. (!) !a art. 60 
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ra modlficărl prEn O U.Gpnr.1/2020 dA.Of. nr. 11/9 Ian 2020 
Ordonanfă de urgenfă privind unele măsuri fiscal-bugslare şi 
penlru mcdfficarea şt compietaroa unor acts normative 

modifică a -t. 29 alit;. (1), art. 35 a11a. (1), 
art. 52 a(in. (1), art. 60 alit;. (1) .ti art. 86 
atia, (1) /it a); 
introduce art, 88j 
abrogă an, 32 Alin. (6) şi art. 60 a/in, (1_/) 
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