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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 
 

R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.50 din 09/06/2005 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 291 din 12 mai 2008, cu dezbaterea pe fond în procedură 

obişnuită a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.50 din 09/06/2005 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1552/12.11.2007) 

• avizul Consiliului Economic şi Social (nr.2092/07.11.2007) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/451/17.06.2008) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.3278/06.12.2007). 
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2005 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.313/2005, în scopul îmbunătăţirii activităţii acestei comisii. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

• evitarea paralelismului legislativ, deoarece textele prevăzute la pct.1 şi 

2 din propunerea legislativă se regăsec în cuprinsul art.4 din ordonanţa 

de urgenţă; 

• textul prevăzut la pct.3, prin care se propune modificarea art.25 din 

OUG nr.50/2005, este considerat inoportun deoarece prevederile 

propuse fac referire la sancţiuni aplicabile doar administratorilor de 

fonduri de pensii administrate privat, în timp ce OUG nr.50/2005 

conţine exclusiv dispoziţii referitoare la statutul Comisiei şi nu la 

entităţile reglementate, autorizate, supravegheate şi controlate de 

aceasta. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 26 august 

2008 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor: 

 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 
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 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. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă a fost  respinsă de Senat în şedinţa din 05 

mai 2008. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Gheorghe Barbu   Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Consilier Elena ANGHEL 
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