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 Va inaintam, alaturat, raportul comun asupra Raportului de activitate al Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2011.   
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R A P O R T   C O M U N  
asupra  

Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
pe anul 2011 

 
 

 
 

Comisiile de specialitate din Senat si Camera Deputatilor au fost sesizate de birourile 
permanente reunite in vederea elaborarii raportului comun asupra activitatii Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2011. 

 

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a transmis 
Parlamentului, in conformitate cu prevederile art.18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private, cu modificarile si completarile ulterioare, raportul său anual de 
activitate pentru anul 2011 in vederea dezbaterii în şedinţa comună a celor doua Camere ale 
Parlamentului. 

Raportul anual cuprinde activitatea CSSPP in anul 2011, incluzand si executia 
bugetului de venituri si cheltuieli, precum si piata pensiilor private din Romania in anul 2011. 

 



Analizand raportul prezentat, comisiile au constatat urmatoarele: 
 
I. Cu privire la activitatea CSSP in anul 2011 
 

1. Activitatea de autorizare, reglementare, supraveghere si control a sistemului de 
pensii private din Romania 
- Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), ca principal 

supraveghetor al pieţei pensiilor private din România are ca misiune protejarea 
intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor la fondurile de pensii private precum şi 
asigurarea bunei funcţionări a sistemului de pensii private; 

- supravegherea prudenţiala a continuat şi în 2011 prin masuri care sa contribuie la 
atenuarea efectelor crizei financiare si sa previna eventualele dezechilibre in cadrul 
sistemului de pensii private care avea 5,78 milioane de participanti la sfarsitul anului 
2011 si un volum al activelor totale de 6.856,03 milioane lei; 

- in domeniul autorizarii s-au creat premisele introducerii in viitorul apropiat a unei 
supravegheri pe baza de riscuri, sens in care a fost necesara modificarea cadrului 
legal de nivel secundar cu privire la procesul de autorizare  de constituire a societatii 
de pensii si de autorizare a societatii de administrare a fondurilor de pensii 
administrate privat si a fondurilor de pensii facultative; 

- CSSPP a finalizat actiunile de autorizare individuala a membrilor consiliului de 
supraveghere sau consiliului de administratie, directori, conducatori, precum si a altor 
persoane propuse sa asigure functia de control intern si functia de administrare a 
riscurilor din cadrul administratorilor de fonduri de pensii private; 

- in activitatea de reglementare a continuat elaborarea legislatiei secundare si 
colaborarea la elaborarea legislatiei primare, precum si implementarea acesteia; 

- controlul entitatilor din sistemul de pensii private a avut ca scop verificarea realitatii, 
corectitudinii si conformitatea indeplinirii obligatiilor prevazute de legislatia in 
vigoare, verificarea legalitatii activitatilor si operatiunilor intreprinse de entitatile 
implicate in sistemul de pensii private; la nivelul anului 2011 aceasta activitate s-a 
concretizat prin finalizarea a doua controale incepute in anul 2010 la doi 
administratori si alte cinci actiuni de control demarate in anul 2011; 

- a fost continuata activitatea de solutionare si remediere a imprejurarilor care au 
determinat atingeri ale intereselor participantilor la sistemul de pensii private; 

- in planul cooperarii interne si internationale, CSSPP a  stabilit si mentinut colaborarea 
cu organisme si autoritati din tara si din strainatate cu competente similare, in scopul 
intaririi stabilitatii si integritatii sistemului de pensii private si a sistemului financiar. 

- CSSPP s-a preocupat constant de comunicarea cu participantii si cu publicul, de 
informarea si educatia financiara, in acest sens fiind lansate mai multe campanii 
incepand din anul 2007; 

 
2. Resursele umane si financiare ale autoritatii – executia bugetului de venituri si 

cheltuieli 
- situatiile financiare ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt 

intocmite conform principiilor si regulilor contabile prevazute de Legea contabilitatii 
nr.82/1991;  

- sursele de constituire a veniturilor sunt taxele de autorizare si avizare, taxele de 
fuctionare platite lunar si veniturile provenite din donatii, publicatii si alte surse; 

- cheltuielile administrative privind functionarea Comisiei sunt finantate din venituri 
proprii; 



- in anul 2011, veniturile au fost realizate in proportie de 108,90% fata de prevederile 
bugetare, respectiv 12.054,8 mii lei venituri realizate, fata de 11.070,1 mii lei 
prevederi bugetare; 

- cheltuielile totale prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli sunt in suma de 
15.708,7 mii lei, iar nivelul realizat al cheltuielilor a fost de 13.892,1 mii lei, gradul 
de realizare fiind de 88,44%; 

- deficitul inregistrat la nivelul anului 2011, in suma de 1.837,4 mii lei, a fost suportat 
din excedentul anilor precedenti; nivelul deficitului inregistrat in anul 2011 a scazut 
cu 66,24% fata de cel inregistrat in anul 2010; 

- auditarea situatiilor financiare ale Comisiei a fost efectuata de firma de audit 
PricewaterhouseCoopers Romania, membra a Camerei Auditorilor Financiari din 
Romania, care apreciaza ca situatiile financiare prezinta cu fidelitate sub toate 
aspectele semnificative pozitia financiara a Comisiei de Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private, precum si rezultatul patrimonial si fluxurile de trezorerie. 

 
 
 

II. Cu privire la piata pensiilor private din Romania in anul 2010 
 
 

 
Fondurile de pensii administrate privat 

- in cadrul Pilonului II numarul de participanti a crescut cu 6,36% fata de anul 2010, 
numarul acestora ajungand la 5,52 milioane participanti, iar contributiile brute totale 
insumeaza 1,98 miliarde lei; 

- activele nete ale fondurilor de pensii administrate privat au avut o evolutie ascendenta, 
au crescut in 2011 fata de 2010 cu 48,12%, inregistrand 6,42 miliarde lei; cu unele 
exceptii, clasele de active au crescut fata de anul precedent atat ca valoare cat si ca 
pondere in total active, astfel: depozitele bancare au ajuns la valoarea de 775,33 
milioane lei, actiunile au crescut la valoarea de 688,07 milioane lei, iar titlurile de stat 
au ajuns la valoarea de 4.261,55 milioane lei cu o pondere in total active de 66,37%; 

- ratele de rentabilitate inregistrate de fondurile de pensii administrate privat au fost 
cuprinse intre 9,3243% si 6,8113%;  toate fondurile de pensii administrate privat, cu 
exceptia unui singur fond, au avut rentabilitati superioare nivelului de inflatie de 
3,14% înregistrat în decembrie 2011; 

- la nivel de Pilon II profitul fondurilor de pensii  a fost de 159,31mil. lei cu 62,29% 
mai putin  decât în anul 2010. 
 

 
 
Fondurile de pensii facultative 

- in cursul anului 2011 numarul de participanti la acest sistem de pensii  a fost in 
crestere fata de anul precedent cu 17,51%, numarul de participanti fiind de 260.379 
persoane;  

- contributiile brute virate catre fondurile de pensii facultative au crescut si insumeaza 
108,38 milioane lei, crestere datorata in special contributiei pe care participantii aleg 
sa o vireze in conturile individuale; 

- valoarea activelor nete administrate de fondurile de pensii facultative a atins la 
sfârşitul anului 2011 valoarea de 435,65 milioane lei, cu 32,83 % mai mult decât la 
finalul anului 2010; 



- in structura portofoliului de investitii, titlurile de stat au crescut ca valoare la 287,13 
milioane lei, cu o pondere in total active de 65,85%; depozitele fondurilor de pensii 
facultative sunt principala sursa de lichiditate pentru potentiale noi investitii si se 
situeaza la un nivel asemnator celui din anul precedent, cu o valoare de 38,99 
milioane lei, in crestere usoara ca pondere in total active; au inregistrat cresteri atat ca 
valoare cat si ca pondere in total active obligatiunile corporative, obligatiunile 
municipale; valoarea investitiilor in actiuni este de 54,6 milioane lei cu 17,83% mai 
mult decat in anul 2010, dar in scadere fata de total active; 

- ratele de rentabilitate înregistrate de fondurile de pensii facultative la finalul anului 
2011 au fost cuprinse între 8,5503% şi 4,3272%,; 

- din cele 11 fonduri de pensii facultative, noua au obţinut profit în anul 2011, profitul 
cumulat al acestora fiind de 6,38 mil. lei, in scadere cu 75,01% fata de profitul 
cumulat din 2010. 
 
 

Comisiile pentru buget, finante si Comisiile pentru munca, din Senat si Camera 
Deputatilor, propun Plenului Parlamentului, pentru dezbatere, Raportul de activitate pe  anul 
2011 al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.  

 
In conformitate cu prevederile Legii nr.289/2010 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative „in numele Consiliului Comisiei, presedintele acesteia prezinta 
Parlamentului, pâna la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al Comisiei, care 
cuprinde activitatile acesteia, situatiile financiare anuale si raportul de audit, ce vor fi 
dezbatute, fara a fi supuse votului, în sedinta comuna a celor doua Camere ale 
Parlamentului." 
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