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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 
 

R A P O R T 

asupra cererii de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.112/2007 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a 

Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative 

 

 
 În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei 

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

sesizată cu reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii 

nr.204/2006 privind pensiile facultative, trimisă cu adresa nr. 

PLx.887/2007/2008 din 17 iunie 2008. 

 Această lege, adoptată de Parlamentul României cu respectarea 

prevederilor art.75 şi art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată, a 

fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 24 martie 

2008. 

 

 În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, 

republicată, Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra 

legii transmisă spre promulgare, având în vedere supraîncărcarea Casei 

Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu atribuţii legate de 

pensiile private, nefinalizarea sistemului informatic al CNPAS pentru sistemul 
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public de pensii, precum şi faptul că pentru realizarea unor operaţiuni CNPAS 

nu pretinde şi nu încasează comisioane din partea fondurilor de pensii private. 

 În acest context, se apreciază că există pericolul ca CNPAS să fie blocată 

în realizarea atribuţiilor principale pe care le are faţă de pensionari şi bugetul 

asigurărilor sociale de stat, conferite în temeiul Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

 Totodată, se consideră că aceste noi atribuţii şi competenţe vor influenţa 

negativ punerea în aplicare a principalelor atribuţii ale instituţiei, care 

corespund întocmai scopului pentru care CNPAS a fost înfiinţată, acela de a 

susţine pensionarii sistemului public de pensii, şi nu pe cei din sistemul privat. 

 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, în şedinţa 

din 26 august 2008, respingerea cererii de reexaminare formulată de 

Preşedintele României. În susţinerea respingerii s-a avut în vedere faptul că 

nu există un pericol real de a se bloca activitatea CNPAS din cauza atribuţiilor 

legate de fondurile private de pensii. De asemenea, s-a precizat că sistemul 

informatic urmează să fie finalizat, inclusiv pentru aplicaţiile necesare Pilonului 

II (fondurile private), precum şi faptul că în privinţa comisionului către CNPAS 

nu s-a ajuns încă la o soluţie negociată. 

 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse  

 d-na Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse  

 d-l Mircea Oancea – preşedinte, Comisia de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private 

 d-l Ion Giurescu – vicepreşedinte, Comisia de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private 

 d-l Dan Pescaru – director general adjunct, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 

În urma reexaminării, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a 

respins cererea formulată de Preşedintele României, în şedinţa din 4 iunie 

2008. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat.  

 

 

 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

  Gheorghe Barbu    Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 
 
         Întocmit, 
         Sorina Szabo, expert 
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