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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 28 iunie 2022 

Nr. 4c-9/458 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de 

lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2022 

pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de 

pensii administrate privat, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială cu adresa nr.PLx 190/2022 din 25 mai 2022, în vederea 

reexaminării. 

 
Menţionăm că proiectul de lege a fost retrimis comisiei în temeiul 

art.71 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 
 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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RAPORT  SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea art.43 din 

Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 
 
 
 
 În temeiul art.71 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2022 pentru 
completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială, prin adresa nr.PLx 190/2022 din 25 mai 2022, în vederea 
reexaminării. 
 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2022 prin care se completează 
art.43 din Legea nr.411/2004 cu un nou alineat, urmărindu-se majorarea 
contribuţiei la fondurile private de pensii de la 3,75% la 4,75%, începând 
cu data de 1 ianuarie 2024. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 27 iunie 2022, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei de 
adoptare a proiectului de lege în forma prezentată de Senat.  

 
La lucrări au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei 

de prezenţă. 
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 11 aprilie 2022. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii Comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport suplimentar, de menţinere a 
soluţiei anterioare, respectiv adoptarea proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat, exprimată în raportul cu nr.4c-9/298 depus 
în data de 10 mai 2022. 
 
 

 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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