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Domnului deputat Adrian SOLOMON  

Președinte, Comisia pentru muncă și protecție socială 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de pentru 

modificarea şi completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015 privind pensiile 

militare de stat, pentru dezbatere în fond, în procedură de urgență, Comisiei pentru 

Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei pentru 

muncă și protecție socială, cu adresa PL-x nr. 178 din 11 aprilie 2022. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Mihai FIFOR 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR      
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 67 

din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, și 

Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate, spre dezbatere în fond, 

cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 67 din 

Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, transmis cu adresa PLx nr. 

178 din 11 aprilie 2022 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională cu nr.4c-15/97 din 12 aprilie 2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

art.67 din Legea nr.223/2015, în sensul instituirii posibilităţii transmiterii 

documentului de informare cu privire la sumele plătite beneficiarilor care au optat 

pentru plata în cont curent sau cont de card, de către casele de pensii sectoriale, în 

funcţie de opţiunea beneficiarului, a taloanelor de plată a drepturilor prevăzute la 

alin.(1) şi (2), la domiciliul sau la reşedinţa acestuia din România, precum şi, la 

cerere, în format electronic, pe e-mail sau în contul online deschis în portalul 

fiecărei case sectoriale.  

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră Decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 4 aprilie 2022, 

potrivit prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri, conform 

avizului cu nr. nr.132/10.02.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil conform Hotărârii Plenului 

nr. 25/04.03.2021. 

https://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4s0a115
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Guvernul susține propunerea legislativă, cu observații și propuneri. 

Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați a avizat 

favorabil proiectul de Lege transmis potrivit adresei cu nr. 4c-20/150/19.04.2022. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil potrivit 

adresei cu nr. 4c-13/266/19.04.2022. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat 

favorabil potrivit adresei cu nr.4c-19/76/20.04.2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil proiectul de Lege potrivit adresei cu nr.4c-

6/239/28.04.2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 31 mai 2022. La lucrările 

Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

la dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Eduard 

Bachide - Ministerul Apărării Naționale. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015 privind 

pensiile militare de stat - PLx 178/2022, cu amendamentele din anexa care face 

parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Dumitru RUJAN 

VICEPREŞEDINTE, 

Mihai FIFOR 



Anexă 

Amendamente admise 

 

 

PLx 178/2022 

 

 

Nr. 

crt. 

Forma în vigoare L.223/2015 Forma adoptată de Senat Amendamente Motivare 

1.   

Lege pentru modificarea şi 

completarea art. 67 din Legea 

nr.223/2015 privind pensiile 

militare de stat 

Lege pentru modificarea şi 

completarea art. 67 din Legea 

nr.223/2015 privind pensiile 

militare de stat 

 

2.   

Articol unic.- Articolul 67 din Legea 

nr.223/2015 privind pensiile militare 

de stat, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.556 din 27 

iulie 2015, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și 

se completează după cum urmează: 

Nemodificat  

3.  

Art. 67 

 

(1) Plata pensiei se face, în funcție 

de opțiunea pensionarului, prin 

mandat poștal, în cont curent sau în 

cont de card, în condițiile stabilite 

prin convențiile încheiate între 

casele de pensii sectoriale şi 

Compania Națională "Poşta 

Română" - S.A. ori, după caz, între 

casele de pensii sectoriale şi bănci. 

 

Nemodificat  Nemodificat  



1 

 

 

Nr. 

crt. 

Forma în vigoare L.223/2015 Forma adoptată de Senat Amendamente Motivare 

4.  

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi 

în situația celorlalte drepturi 

bănești pentru stabilirea şi plata 

cărora competența revine, potrivit 

legii, caselor de pensii sectoriale. 

Nemodificat  Nemodificat  

5.  

 

(3) Casele de pensii sectoriale 

transmit lunar, la domiciliul 

beneficiarilor din România, prin 

Compania Națională "Poșta 

Română" - S.A., taloanele de plată 

a drepturilor prevăzute la alin. (1) 

şi (2), indiferent de modalitatea de 

plată pentru care au optat 

beneficiarii acestora. 

  

 

 

(3) Casele de pensii sectoriale 

transmit lunar, la domiciliul sau, după 

caz, la solicitarea beneficiarilor, la 

reședința acestora din România, prin 

Compania Națională ”Poșta Română” 

- S.A., taloanele de plată a drepturilor 

prevăzute la alin. (1) și (2), indiferent 

de modalitatea de plată pentru care au 

optat beneficiarii acestora. 

Alineatul (3) se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

 

(3) Casele de pensii sectoriale 

transmit lunar, în funcție de 

opțiunea pensionarului, la 

domiciliul sau, după caz, la reședința 

acestuia din România, prin Compania 

Națională ”Poșta Română” - S.A., 

talonul de plată a drepturilor, potrivit 

alin. (1) și (2), indiferent de 

modalitatea de plată pentru care a 

optat beneficiarul acestora. 

 

 

 

 

Corelare terminologica cu 

dispozițiile alin (1) – pentru 

claritatea normei. 

 

 

 

-  

6.  - 

 

 

 

(4) Casele de pensii sectoriale 

transmit, la cerere, în format 

electronic, pe e-mail sau în contul 

on-line deschis în portalul fiecărei 

case sectoriale, talonul de plată 

beneficiarilor care au optat pentru 

efectuarea plății drepturilor potrivit 

alin.(1) și (2) în cont curent sau în 

cont de card, situație în care 

transmiterea taloanelor de plată 

potrivit alin.(3) se efectuează doar la 

Alineatul (4) se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

 

(4) Casele de pensii sectoriale 

transmit, la cerere, în format 

electronic, pe e-mail, talonul de plată 

beneficiarilor care au optat pentru 

efectuarea plății drepturilor, potrivit 

alin. (1) și (2), în cont curent sau în 

cont de card, situație în care 

transmiterea talonului de plată 

potrivit alin. (3) se efectuează doar la 

solicitarea pensionarului. 

 

 

 

 

 

Nu toate casele sectoriale au 

portal.   
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Nr. 

crt. 

Forma în vigoare L.223/2015 Forma adoptată de Senat Amendamente Motivare 

solicitarea persoanelor îndreptățite. 

7.  - 

 

 

 

(5) Talonul de plată cu privire la 

sumele plătite se transmite începând 

cu luna următoare înregistrării cererii, 

în maximum 48 de ore de la 

efectuarea plății drepturilor în cont 

curent sau cont de card. 

Alineatul (5) se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

 

(5) Talonul de plată se transmite în 

format electronic începând cu luna 

următoare înregistrării cererii 

prevăzute la alin. (4), în maximum 

48 de ore de la efectuarea plății 

drepturilor, potrivit alin. (1) și (2), în 

cont curent sau cont de card. 

 

 

 

 

8.  - 

 

 

 

(6) Talonul de plată cu privire la 

sumele plătite, transmis în format 

electronic, produce efecte juridice 

identice cu talonul de plată cu privire 

la sumele plătite transmis lunar la 

domiciliu sau, după caz, la reședința 

beneficiarilor prin serviciul de 

corespondență standard. 

Alineatul (6) se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

 

(6) Talonul de plată transmis în 

format electronic, produce efecte 

juridice identice cu talonul de plată 

transmis lunar la domiciliul sau, după 

caz, la reședința beneficiarului prin 

serviciul de corespondență standard. 

 

9.   

 

 

 

(7) Talonul de plată cu privire la 

sumele plătite, în format electronic, 

este acceptat ca document valid în 

relația cu toate instituțiile și 

autoritățile publice. Instituțiile și 

autoritățile publice care îl solicită nu 

or condiționa oferirea de informații 

sau de servicii de prezentarea 

Alineatul (7) se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

 

(7) Talonul de plată în format 

electronic este acceptat ca document 

valid în relația cu toate instituțiile și 

autoritățile publice. Instituțiile și 

autoritățile publice care îl solicită nu 

vor condiționa oferirea de informații 

sau de servicii de prezentarea 

talonului în format fizic. 
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Nr. 

crt. 

Forma în vigoare L.223/2015 Forma adoptată de Senat Amendamente Motivare 

talonului în format fizic. 

10.   

 

 

 

(8) Talonul de plată cu privire la 

sumele plătite, în format electronic, 

conține toate elementele de 

identificare unică de pe talonul de 

plată fizic omolog. 

Alineatul (8) se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

 

(8) Talonul de plată în format 

electronic conține toate elementele de 

identificare unică de pe talonul de 

plată fizic omolog. 

 

11.   

 

 

 

(9) Casele de pensii sectoriale 

arhivează taloanele de plată cu 

privire la sumele plătite, transmise 

în format electronic, în conformitate 

cu prevederile Legii Arhivelor 

Naționale nr.16/1996, republicată, în 

condițiile tehnice stabilite de Legea 

nr. 135/2007 privind arhivarea 

documentelor în formă electronică, 

republicată. 

Alineatul (9) se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

 

(9) Casele de pensii sectoriale 

arhivează taloanele de plată, 

transmise în format electronic, în 

conformitate cu prevederile Legii 

Arhivelor Naționale nr.16/1996, 

republicată și în condițiile tehnice 

stabilite de Legea nr. 135/2007 

privind arhivarea documentelor în 

formă electronică, republicată. 

 

 


