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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ  

 

LEGE 

privind pensiile ocupaţionale 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

           Potrivit prevederilor Legii privind sistemul unitar de pensii publice, Guvernul României trebuie 

să elaboreze şi să înainteze Parlamentului spre adoptare, până la sfârşitul anului 2010, proiectul Legii 

privind pensiile ocupaţionale. 

           Până în prezent s-a realizat implementarea, în cadrul sistemului de pensii, a unor noi componente, 

facultative şi obligatorii, administrate privat, în condiţiile unui control public asupra gestionării acestora 

prin Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. 

          Avându-se în vedere evoluţia crizei economice s-au impus adoptarea de măsuri în vederea 

respectării angajamentelor asumate de România prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele 

financiare internaţionale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economică a României, pentru 

atingerea ţintelor de deficit ale bugetului general consolidat în anul 2010. 

          Au fost adoptate o serie de măsuri cu caracter excepţional, prin care au fost continuate eforturile 

de reducere a cheltuielilor bugetare şi în anul 2010. 

Astfel, în urma analizei de detaliu a sistemului de pensii publice şi a evoluţiei acestuia prin 

păstrarea structurii actuale în corelaţie cu tendinţele macroeconomice şi demografice din România, s-au 

conturat o serie de probleme majore, prezente şi viitoare. 

Apariţia unor sisteme speciale de pensii publice care au introdus o serie de privilegii şi 

tratamente favorabile unor categorii profesionale, a condus la crearea unui decalaj uriaş între cea mai 

mare şi cea mai mică pensie plătită de stat. 

Existenţa unor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea diferitelor sisteme 

de pensii de tip public au îngreunat în mod evident funcţionarea sistemului de pensii. 

A fost adoptată legea potrivit căreia pensiile stabilite în conformitate cu dispoziţiile legilor 

speciale să fie stabilite cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.  S-a avut 

în vedere asigurarea sustenabilităţii financiare a sistemului de pensii publice, eliminarea discrepanţelor 

privind contribuţia la bugetul asigurărilor sociale şi inegalităţile de alocare a resurselor pentru finanţarea 

pensiilor publice şi de asemenea, eliminarea principiilor legilor speciale de pensionare, care prevedeau 

criterii diferite, mai avantajoase, în favoarea anumitor categorii profesionale. 

Prin această abordare, s-a avut în vedere armonizarea sistemului public de pensii naţional cu 

practica europeană şi cu recomandările Uniunii Europene în domeniul pensiilor publice, precum şi 

simplificarea legislaţiei referitoare la pensiile publice. 

Ca efect al acestor acestor reglementări legale, au fost recalculate, pensiile stabilite prin legi 

speciale, atât cele aflate în plată, cât şi cele stabilite ulterior.  

 

2. Schimbări preconizate 

 

           Prin crearea cadrului legislativ pentru acordarea pensiilor ocupaţionale se realizează furnizarea 

unei pensii adiţionale obţinute pe principiul contributivităţii, distinct şi în completarea pensie din 
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sistemul public. Acest sistem este bazat pe contribuţii definite şi este structurat pe conturi individuale. 

           Totodată, se asigură stimularea şi cultivarea spiritului de economisire pentru bătrâneţe pe baza  

constituirii şi investirii unei contribuţii noi pentru pensia ocupaţională. Un asemenea sistem îşi aduce 

contribuţia la realizarea pe termen lung a sustenabilităţii financiare a sistemului public de pensii prin 

scăderea presiunii exercitată asupra acestuia. De asemenea, se asigură un aport de capital pe piaţa 

internă, cu efecte pozitive asupra creşterii economice. 

Proiectul de lege reglementează principiile înfiinţării schemelor de pensii ocupaţionale şi ale 

fondurilor de pensii ocupaţionale, dreptul de a propune o schemă de pensii ocupaţionale, autorizarea  

schemelor de pensii ocupaţionale. Şe urmăreşte a fi reglementată constituirea fondului de pensii 

ocupaţionale prin contract de societate civilă, participanţii la fondul de pensii ocupaţionale, colectectarea 

contribuţiilor şi investirea resursele financiare ale fondului de pensii ocupaţionale, garanţiile acordate, plata 

pensiilor ocupaţionale, obligaţiile de raportare şi transparenţă, reglementarea şi supravegherea 

prudenţială a administrării fondurilor de pensii ocupaţionale.  

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va fi mandatată să reglementeze, 

coordoneze şi controleze activitatea entităţilor implicate în domeniul pensiilor ocupaţionale, având ca 

obiect de activitate protejarea intereselor participanţilor la schemele de pensii ocupaţionale. 

 

3. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impact macro-economic 

Nu este cazul.  

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Nu este cazul. 

3. Impact social 

Administrarea fondurilor de pensii ocupaţionale trebuie să se realizeze în condiţii de maximă siguranţă 

pentru contribuabilii la acest nou sistem de pensii.  

4. Impact asupra mediului 

Nu este cazul.  

5. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

 Alte informaţii  

   

Secţiunea a 5-a 

 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Proiecte de acte normative suplimentare 

Nu este cazul. 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Evaluarea conformităţii: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Denumirea actului sau Gradul de conformitate (se Comentarii 
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documentului comunitar, numărul, 

data adoptării şi data publicării 

conformează/nu se conformează)  

5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare   

        

a) Forma iniţială a proiectului de act normativ a fost supusă atât consultării publice, în 

condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică,  

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul 

de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 
 

În vederea avizării proiectului de Lege conform prevederilor H.G. nr. 561/2009 şi transmiterea acestuia 

la Parlamentul României pentru adoptare, forma aprobată de către Consiliul Comisiei se va transmite 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin structura specializată, cu atribuţii de primire şi 

înregistrare a proiectelor de acte normative sau a documentelor de politici publice supuse avizării, 

precum şi de comunicare a tuturor datelor necesare pentru urmărirea procesului de avizare va proceda la 

parcurgea paşilor procedurali în vederea avizării şi promovării proiectului de Lege: 

  

6. Alte informaţii 

            După îndeplinirea procedurii de avizare interministerială, proiectul de act normativ va fi transmis 

Secretariatului General al Guvernului.  

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

          Proiectul de act normativ a fost elaborat cu  aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică.  

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Nu este cazul.  

3. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a 
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Măsuri de implementare 

 

Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea competenţelor 

instituţiilor existente. 

 

2. Alte informaţii 

 

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 

Ministru, 

Ioan-Nelu BOTIŞ 

 

 

 

 

AVIZAT 

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE MINISTERUL JUSTIŢIEI 

Ministru, Ministru, 

Gheorghe IALOMIŢIANU Cătălin Marian PEDOIU 

 


