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PROIECT DE OPINIE 

asupra 
propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaţionale, COM (2014) 167 

 
În conformitate cu Hotărârea  Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 

privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru examinarea pe fond a propunerii 
de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind activităţile şi 
supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, COM 
(2014) 167. 

 
Propunerea de Directivă are ca obiectiv general facilitarea creării unor 

economii pentru pensiile ocupaţionale. Profesionalizarea managementului 
instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale prin definirea sarcinilor şi 
responsabilităţilor personalului-cheie de conducere şi introducerea propriei 
evaluări prospective a riscurilor, consolidează protecţia consumatorilor şi rămân 
obiectivele principale ale directivei. Propunerea revizuită are în vedere 
îmbunătăţirea gradului de informare cu ajutorul declaraţiei de pensie şi oferă un 
cadru în care conducerea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale poate 
să răspundă în faţa membrilor şi beneficiarilor. De asemenea, propunerea 
reformată evidenţiază faptul că un nivel mai înalt de armonizare a acestor cerinţe 
facilitează activităţile transfrontaliere prin reducerea costurilor tranzacţiilor şi 
stimularea inovării pieţei. 
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Membrii Comisiei au dezbătut propunerea de Directivă în şedinţa din data 

de 12 mai 2014, iar în urma dezbaterilor au fost semnalate o serie de aspecte care 
vizează în mod direct elemente legate de administrarea fondurilor de pensii 
ocupaţionale. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a luat act de următoarele: 
- asigurarea că persoanele afiliate la sistemele de pensii sunt protejate în mod 
corespunzător împotriva riscurilor; 
- valorificarea pe deplin a avantajelor oferite de piaţa unică pentru pensiile 
ocupaţionale prin eliminarea obstacolelor din calea furnizării transfrontaliere de 
servicii; 
- consolidarea capacitatăţii fondurilor de pensii ocupaţionale de a investi în active 
financiare cu un profil economic pe termen lung şi, astfel, susţinerea finanţarii 
creşterii în economia reală. 
 

În urma analizei materialelor prezentate, opinia Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci este favorabilă măsurilor ce susţin activităţile şi supravegherea 
instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale. 

De asemenea, s-au purtat discuţii cu privire la faptul că atât pensiile private 
în general, cât şi pensiile ocupaţionale în special, sunt încă percepute în România 
ca un sistem complementar puţin atractiv pentru contributorii actuali de vârstă 
medie datorită randamentului scăzut la vârsta de pensionare, precum şi faptul că 
sistemul actual nu asigură venituri adecvate/confortabile la bătrâneţe decât prin 
excepţie, iar perspectivele sunt descurajante, cu rate de transfer venituri-pensie în 
scădere şi risc crescând pentru sărăcie şi excluziune socială. 
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