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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2005 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 50 din 9 iunie 2005 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 509 din 15 iunie 2005, cu
urm„toarele modific„ri:
1. La articolul 3, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Comisiile reunite pentru buget, finan˛e ∫i b„nci ∫i
cele de munc„ ∫i protec˛ie social„ ale Senatului ∫i Camerei
Deputa˛ilor Óntocmesc ∫i supun spre aprobare Parlamentului
lista cu cei 5 candida˛i, nominaliz‚nd totodat„ candidatul
pentru func˛ia de pre∫edinte ∫i pentru cea de
vicepre∫edinte.“
2. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Membrii Consiliului Comisiei ∫i directorul
general trebuie s„ Óndeplineasc„ urm„toarele condi˛ii:
a) s„ fie cet„˛eni rom‚ni cu domiciliul Ón Rom‚nia, cu o
bun„ reputa˛ie ∫i preg„tire profesional„ ∫i cu o experien˛„
de cel pu˛in 5 ani Ón activitatea financiar-bancar„ de
asigur„ri ∫i reasigur„ri, investi˛ii, juridic„, legislativ„ sau
executiv„ din domeniul pensiilor;
b) s„ aib„ onorabilitatea necesar„ pentru a ocupa
aceste func˛ii;
c) s„ nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada
exercit„rii mandatului;
d) s„ nu fie membri, at‚t ei, c‚t ∫i membrii familiilor lor,
Ón nici un consiliu de administra˛ie ∫i nici ac˛ionari
semnificativi ai societ„˛ilor comerciale care au vreo leg„tur„
comercial„ ∫i/sau juridic„ cu persoanele juridice, subiecte
ale supravegherii Comisiei;
e) s„ nu fi f„cut parte din conducerea unei societ„˛i
comerciale care, sub orice form„, ∫i-a Óncetat activitatea ∫i
nu ∫i-a respectat obliga˛iile fa˛„ de ter˛i sau care a fost
declarat„ Ón stare de faliment;
f) s„ nu aib„ men˛iuni Ón cazierul judiciar ∫i Ón cel fiscal;
g) s„ nu fi fost condamna˛i penal printr-o hot„r‚re
judec„toreasc„ definitiv„;
h) s„ nu fie so˛ ∫i nici rud„ p‚n„ la gradul al treilea cu
Pre∫edintele Rom‚niei, pre∫edin˛ii Camerelor Parlamentului,
membrii Guvernului, guvernatorul B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei, pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a
Asigur„rilor ∫i pre∫edintele Comisiei Na˛ionale a Valorilor
Mobiliare.“
3. La articolul 8, alineatul (1) va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — (1) Durata mandatului de membru al
Consiliului Comisiei este de 5 ani, cu excep˛ia pre∫edintelui
∫i a vicepre∫edintelui, ale c„ror mandate vor fi de 6 ani,
fiecare membru put‚nd fi reÓnvestit o singur„ dat„.“
4. La articolul 8, alineatul (2) se abrog„.
5. Articolul 9 se abrog„.

6. La articolul 10, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Conducerea executiv„ a Comisiei este asigurat„ de
un director general numit, Ón condi˛iile legii, prin hot„r‚re a
Consiliului Comisiei, fiind subordonat direct Consiliului.“
7. La articolul 10, alineatul (4) se abrog„.
8. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se abrog„.
9. La articolul 17, dup„ alineatul (4) se introduce un
alineat nou, alineatul (5), cu urm„torul cuprins:
î(5) Excedentul bugetului Comisiei se reporteaz„ Ón anul
urm„tor.“
10. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — Cel t‚rziu p‚n„ la data de 31 mai a fiec„rui
an Comisia trimite Parlamentului, respectiv comisiilor pentru
buget, finan˛e ∫i b„nci ∫i celor de munc„ ∫i protec˛ie
social„ ale Senatului ∫i Camerei Deputa˛ilor, raportul s„u
anual de activitate, raportul anual de audit financiar ∫i
execu˛ia bugetului de venituri ∫i cheltuieli pentru anul
precedent, care vor fi dezb„tute Ón ∫edin˛„ comun„ a
Camerelor.“
11. La articolul 30, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 30. — (1) Membrii Consiliului Comisiei, cu excep˛ia
pre∫edintelui ∫i a vicepre∫edintelui, primesc o indemniza˛ie
pentru fiecare ∫edin˛„ la care sunt prezen˛i.“
12. Articolul 31 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 31. — Salarizarea pre∫edintelui, a vicepre∫edintelui,
a directorului general ∫i a personalului de specialitate al
Comisiei se stabile∫te prin hot„r‚re a Consiliului Comisiei.“
13. La articolul 34, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Contraven˛iile prev„zute la alin. (1) se sanc˛ioneaz„
cu amend„ de la 10.000 lei la 50.000 lei.“
14. Articolul 35 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 35. — Sumele provenite din amenzi se fac venituri
la bugetul Comisiei.“
15. Articolul 37 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 37. — (1) La data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, primul-ministru nume∫te, cu avizul
Consiliului Economic ∫i Social, directorul general interimar,
responsabil cu organizarea ∫i dezvoltarea Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, p‚n„ la data
la care Consiliul va numi, conform legii, directorul general
al Comisiei.
(2) Directorul general interimar se subordoneaz„
secretarului de stat din Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei, pre∫edinte al Casei Na˛ionale de Pensii
∫i Alte Drepturi de Asigur„ri Sociale, ∫i are autoritatea
necesar„ pentru gestionarea fondurilor provenite din
Ómprumutul B„ncii Mondiale 4616 RO destinat finan˛„rii
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Proiectului privind dezvoltarea sectorului social,
subcomponenta privind Ónfiin˛area unei Comisii de
supraveghere a sistemului de pensii private.“
16. Articolul 39 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 39. — Œn termenul prev„zut la art. 38 Comisia
aprob„ structura organizatoric„ ∫i regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare.“
17. Articolul 42 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 42. — (1) Œn Legea nr. 411/2004 privind fondurile
de pensii administrate privat denumirea Comisiei de
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Supraveghere a Fondurilor de Pensii devine Comisia de
Supraveghere a Fondurilor de Pensii Private.
(2) La data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, cap. III îAutorizarea schemelor facultative de pensii
ocupa˛ionale“, cap. VII îŒnfiin˛area ∫i autorizarea fondurilor de
pensii ocupa˛ionale“, cap. IX îConstituirea, autorizarea ∫i
func˛ionarea administratorilor“ ∫i cap. XIX îDispozi˛ii tranzitorii
∫i finale“ din Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupa˛ionale,
cap. XIX îSupraveghere ∫i control“ ∫i art. 174 din Legea
nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,
precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare se abrog„.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 313.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2005 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2005 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i
func˛ionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.066.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 101/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea
unor m„suri postprivatizare la Societatea Comercial„
îAutomobile Dacia“ — S.A.
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 101
din 14 iulie 2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor m„suri postprivatizare la
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Societatea Comercial„ îAutomobile Dacia“ — S.A., publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE
CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE
SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 314.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 70/2004 privind instituirea unor m„suri postprivatizare
la Societatea Comercial„ îAutomobile Dacia“ — S.A.
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor
m„suri postprivatizare la Societatea Comercial„ îAutomobile Dacia“ — S.A.
∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.067.


PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 87/2005 privind abrogarea
art. 8 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor m„suri
privind Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea unor structuri din cadrul aparatului
de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administra˛iei publice
centrale ∫i a unor institu˛ii publice
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 87 din 14 iulie 2005 privind abrogarea

art. 8 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 64/2003 pentru stabilirea unor m„suri privind
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Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea
unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,
a ministerelor, a altor organe de specialitate ale
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administra˛iei publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 637 din 20 iulie 2005.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 318.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 87/2005
privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea
unor m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea unor structuri din cadrul
aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administra˛iei
publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 87/2005 privind
abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor m„suri privind
Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea unor

structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a
ministerelor, a altor organe de specialitate ale administra˛iei
publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.071.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru abrogarea alin. (5) al art. 2 din Legea nr. 376/2004
privind bursele private
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Alineatul (5) al articolului 2 din Legea nr. 376/2004
privind bursele private, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 899 din 4 octombrie 2004, se abrog„.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE
CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE
SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 319.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru abrogarea alin. (5) al art. 2
din Legea nr. 376/2004 privind bursele private
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru abrogarea alin. (5) al art. 2
din Legea nr. 376/2004 privind bursele private ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.072.



PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 340
din 8 septembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul PÓndichi Constantin, prim-procuror al
Parchetului de pe l‚ng„ Judec„toria H‚r∫ova, se elibereaz„ din func˛ia de
magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.038.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 340
din 8 septembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Bihoi Aurora, judec„tor la Tribunalul Timi∫, se
elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.039.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 340
din 8 septembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna T„nase Rodica, judec„tor la Tribunalul
Hunedoara, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.040.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 340
din 8 septembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Oprea Rodica-Stelu˛a, pre∫edintele
Judec„toriei Turda, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.041.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 340
din 8 septembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Butan Nicolae, judec„tor la Tribunalul Alba, se
elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.042.
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