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  Domnului deputat 
   Bogdan-Iulian HUȚUCĂ, 
  Președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
 

Domnului deputat 
   Adrian SOLOMON, 
  Președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială 

 
 

AVIZ 
asupra  proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1238 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs 
paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 
2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul pensiilor private 
 

În   conformitate  cu  prevederile  art.95 și 117 alin.(3) din  Regulamentul 
Camerei   Deputaţilor,  Biroul   Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  drepturile   omului,    
culte   şi  problemele  minorităţilor   naţionale, cu adresa nr. PL-x 733/2022  din  23 
noiembrie 2022,  spre   dezbatere  şi  avizare în procedură de urgență,  proiectul de Lege 
pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii 
personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să 
faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor 
private, înregistrat  cu  nr.4c-6/811 din 24 noiembrie 2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În şedinţa din 6 decembrie 2022, membrii comisiei au examinat inițiativa 

legislativă în conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi, 
în  urma  dezbaterilor,  au  hotărât,  cu majoritate de voturi, să  îi acorde aviz favorabil.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

PREŞEDINTE, 
 
 

Deputat 
Iusein IBRAM 

 

Întocmit: consilier  parlamentar  Elena Zorilă 
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