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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 

 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale 

(PEPP) 

 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 
art.173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu propunerea de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii 

personale (PEPP) - COM (2017) 343, în vederea examinării fondului şi 
verificarea respectării subsidiarităţii. 

Membrii comisiei au examinat documentul mai sus menţionat în 
şedinţa din data de 18 octombrie 2017.  

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, d-na Georgeta Jugănaru – director în cadrul 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a spus că produsul paneuropean de 
pensii personale (PEPP) este unul dintre pașii cuprinși în Planul de acțiune 
al Comisiei privind uniunea piețelor de capital și se presupune că va 
direcționa economiile către investiții pe termen  lung, ceea ce va conduce 
la realizarea obiectivelor Planului de investiții, piața unică de capital 
constituind al treilea pilon al Planului Junker.   
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Ca obiective, au fost menţionate: 
• susţinerea investiţiilor în pieţele de capital şi orientarea investitorilor 

către investiţii pe termen lung; 
• ameliorarea caracteristicilor produselor pentru ca cetăţenii să poată 

beneficia de un produs individual simplu, sigur şi rentabil, având 
posibilitatea de a alege dintre diferitele tipuri de furnizori; 

• încurajarea furnizării transfrontaliere de PEPP şi transferabilitatea lor 
între statele membre. 

 
Propunerea de Regulament prevede reguli uniforme referitoare la 

autorizarea, concepția, distribuția și supervizarea produselor de pensii 
personale paneuropene (PEPP). 

PEPP nu va înlocui sau armoniza regimurile naţionale de pensii 
personale, ci va completa dispozitivele deja existente în domeniul pensiilor 
publice, a pensiilor profesionale şi al produselor individuale de economisire 
pentru pensie. 

În ceea ce privește autorizarea, doar instituțiile deja autorizate la 
nivel UE vor putea cere să devină creatori și distribuitori de PEPP; 
autorizarea va fi acordată doar de către Autoritatea Europeană de 
Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA).  

 Depunătorii vor beneficia de o gamă mai largă de opțiuni, de la 
mai mulți furnizori PEPP care se vor afla în concurență. De asemenea, vor 
avea posibilitatea de a schimba furnizorul, atât la nivel național, cât și 
transfrontalier, contra unei sume forfetare, odată la cinci ani. Furnizorii vor 
trebui să ofere până la cinci opțiuni de investiții, unul dintre acestea fiind o 
opțiune de investiții implicită, care să garanteze că deponentul în PEPP își 
va recupera cel puțin capitalul investit. Toate opțiunile de investiții trebuie 
să fie concepute de către furnizorii de PEPP pe baza unor tehnici verificate 
de diminuare a riscurilor, care să asigure un nivel suficient de protecție a 
deponenților în PEPP.  

Furnizorii și titularii de PEPP vor avea la dispoziție diferite opțiuni 
pentru plățile efectute la sfârșitul duratei de viață a produsului. 
Majoritatea condițiilor referitoare la PEPP legate de faza de lichidare – 
stabilirea vârstei de pensionare, legătura obligatorie între vârsta de 
pensionare și începerea fazei de lichidare, o perioadă minimă de 
participare la sistem, o perioadă maximă înainte de împlinirea vârstei de 
pensioare pentru participarea la un sistem de PEPP - vor putea fi stabilite 
de statele membre.  

Furnizorii și distribuitorii de PEPP vor trebui sa respecte exigențe 

stricte în ceea ce privește informațiile oferite depunătorilor și 
beneficiarilor cu privire la produsul de economisire.  
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Pentru asigurarea transparenței, vor fi elaborate documente 
electronice cuprinzând informațiile cheie specifice, înainte ca produsul să 
fie distribuit. Pe durata contractului privind PEPP, furnizorul trebuie să 
prezinte o „declarație de pensie PEPP“, care va conține informații 
referitoare la drepturile sau capitalul acumulate, garanțiile totale sau 
parțiale din cadrul sistemului de PEPP, dacă se aplică, natura garanției și 
mecanismele de protecție a drepturilor individuale acumulate.  

Produsul va fi portabil, ceea ce va permite depunătorilor să poată 
continua să contribuie și în cazul mutării în alt stat membru UE, cu 
conservarea tuturor avantajelor avute în statul de origine.  

Furnizorii de PEPP vor beneficia de un pașaport pentru a facilita 
distribuția transfrontalieră a PEPP.  

Propunerea de regulament este însoțită de o Recomandare a 

Comisiei cu privire la tratamentul fiscal al produselor de pensii personale, 
inclusiv al PEPP, prin care statele membre sunt încurajate să acorde PEPP 
– chiar dacă nu sunt îndeplinite integral criteriile naționale pentru 
acordarea unor avantaje fiscale! – tratament egal cu cel al produselor 
naționale deja existente și să facă schimb de bune practici în domeniu.  

 
Subsidiaritate și proporționalitate 

Deoarece obiectivele regulamentului - îmbunătățirea protecției 
deponenților în PEPP și creșterea încrederii acestora în PEPP - nu pot fi 
realizate în mod satisfăcător de către statele membre, ci la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5, regulamentul propus nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestor obiective. 

 
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi 
transmis Comisiei pentru afaceri europene. 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Adrian Solomon     Violeta Răduţ 
             
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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