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AVIZ
asupra

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004
privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 44 din Legea nr. 204/2006
privind pensiile facultative
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea
şi completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art.
44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, trimis cu adresa nr. PLx. 697 din 19 octombrie
2015, înregistrat în cadrul Comisiei juridice sub nr.4c‐11/1292/2015 din 21 octombrie 2015.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispozițiilor art. 75 alin. (1) şi (3) din
Constituția României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.
Senatul a adoptat proiectul de lege în şedința din data de 14 octombrie 2015.
Obiectul de reglementare îl reprezintă modificarea art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile
de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 44 din
Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, demersul legislativ
având în vedere măsuri de protecție a participanților la fondurile de pensii care fac opoziție la modificările
contractului de societate civilă, în sensul că aceştia vor putea solicita transferul de la fondul de pensii fără
aplicarea vreunei penalități de transfer, iar modificarea contractului se va putea realiza doar dacă majoritatea
participanților nu şi‐a exprimat în mod expres dezacordul cu privire la vreo modificare, prin derogare de la
dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
În şedinţa din data de 3 noiembrie 2015, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunități au examinat actul normativ supus avizării,
expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil cu nr. 639/17.06.2015 al Consiliului Legislativ.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât să acorde aviz favorabil
proiectului de lege.
Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
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