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DE PENSII PERSONALE (PEPP) 
COM(2017) 343 

 
În conformitate cu prevederile art.170 din Regulamentul Camerei 

Deputaților,  republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată asupra fondului şi asupra respectării 
principiului subsidiarităţii şi proporţionalităţii cu propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii 
personale (PEPP) COM(2017)343. 

Prin această propunere de regulament se doreşte crearea unui nou produs de 
economisire, pensia personală paneuropeană (PEPP), ca fiind un produs voluntar 
complementar celor naţionale dar care nu le va înlocui sau armoniza pe acestea din 
urmă. Scopul propunerii este oferirea mai multor opţiuni titularilor de economii, faţă 
de cele tradiţionale de economisire, îndreptând aceste resurse către pieţele de capital. 

Pensia personală paneuropeană va avea aceleaşi caracteristici indiferent 
unde este vândută şi va putea fi procurată de la o multitudine de furnizori (societăţi de 
asigurări, bănci, fonduri de pensii ocupaţionale, firme de investiţii, etc). 

PEPP va permite consumatorilor să îşi completeze în mod voluntar 
economiile pentru pensie, beneficiind de un nivel ridicat de protecţie pentru investiţia 
implicită. 

In ceea ce priveşte furnizorii acestui tip de produs, propunerea vine însoţită 
de o recomandare a Comisiei cu privire la tratamentul fiscal al acestui produs. Statele 
membre sunt încurajate să acorde acelaşi tratament fiscal ca şi cel de care beneficiază 
produsele naţionale similare, chiar dacă PEPP nu îndeplineşte integral toate criteriile 
naţionale pentru acordarea de facilităţi fiscale. Statele membre sunt invitate să facă 
schimb de bune practici referitoare la tratamentul fiscal al produselor lor actuale de 
pensii personale, pentru a asigura o convergenţă mai mare a regimurilor fiscale. 

La dezbaterea comunicării au participat, în calitate de invitaţi,  reprezentanţi 
ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe şi Autorităţii de 
Supraveghere Financiară. 
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      Luând în considerare nota Ministerului Afacerilor Externe, 
      Luând în considerare Fişa de informare a Direcţiei pentru Uniunea 
Europeană, 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în conformitate cu prevederile art. 

172 alin. (1) şi ale art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezentul proiect de 
opinie: 

 au luat act de faptul că documentul are caracter legislativ; 
 consideră că propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii,  

  deoarece obiectivul nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele  
  membre nici la nivel central, nici la nivel regional şi local, dar datorită 
  dimeniunilor şi efectelor ce vor fi produse de Directivă, acesta poate fi 
  realizat mai bine la nivelul Uniunii; 

 subliniază faptul că sunt necesare măsuri concrete pentru avansarea  
  negocierilor pe marginea propunerilor lansate în vederea realizării  
  Uniunii pieţelor de capital; 

 consideră că PEPP poate aduce beneficii considerabile, dar trebuie  
  urmărite şi dezbătute mai amplu unele provocări pe care le va ridica  
  acest produs, cum ar fi:  

   - autorizarea produsului; 
   - tratamentul fiscal; 
   - modificările care urmează a fi făcute Regulamentelor de 
      organizare şi funcţionare a Autorităţilor de supraveghere a 
     pieţelor financiare cu ocazia revizuirii acestora; 
      -  nivel de digitalizare diferit în statele membre; 
   -  implicaţiile transfrontaliere create de elementele de  
      portabilitate ale produsului. 

 
  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, întrunită în şedinţa din 24 
octombrie 2017, având prezenţi 24 deputaţi din numărul total de 25, a hotărât cu 
unanimitate de voturi să adopte prezentul document care va fi transmis Comisiei 
pentru afaceri europene, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN 
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