
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

 

1

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 16 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/1022 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire asupra proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2021 

privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, retrimis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, cu adresa nr.PLx 415/2021 din 8 

noiembrie 2022, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

 
Prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus anterior cu  

nr. 4c-9/732 în data de 19 septembrie 2022. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 16 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/1022 
 

 
RAPORT DE ÎNLOCUIRE 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din 

domeniul pensiilor publice 

 

 

În temeiul prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2021 privind 

unele măsuri din domeniul pensiilor publice a fost retrimis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială, prin adresa nr.PLx 415/2021 din 8 noiembrie 

2022, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 

Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus 

anterior cu nr. 4c-9/732 în data de 19 septembrie 2022. 

 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2021, care prevede  

suplimentarea cu 1000 de posturi a organigramei Casei Naţionale de 

Pensii Publice, pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 

31 decembrie 2022,  precum şi reglementarea unor aspecte referitoare la 

procedura de concurs pentru ocuparea acestor posturi. 
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În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 15 noiembrie 2022, 

membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), 

adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa la 

prezentul raport. 

 

 

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.662/12.08.2021) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/815/03.02.2022) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr.4c-7/453/09.11.2021) 

 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/904/14.10.2021) 

 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/379/12.10.2021). 

   

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 15 noiembrie 

2022 au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare: 

- dl Marius Stanciu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale; 

- dl Daniel Baciu – Preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice; 

- dna Greta Ioniţă – director, Casa Naţională de Pensii Publice. 

 

La lucrări au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei 

de prezenţă. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere). 
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 27 septembrie 2021. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 

Camerei Deputaţilor prezentul raport, de adoptare a proiectului de 

lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă 

din prezentul raport de înlocuire. 

 
 

 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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ANEXA NR. 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.90/2021 privind 
unele măsuri din domeniul 

pensiilor publice 
 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanța de urgență nr.90 
din 19 august 2021 privind 
unele măsuri din domeniul 
pensiilor publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.808 din 23 august 
2021. 
 

 
Art.I. - Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului 
nr.90 din 19 august 2021 
privind unele măsuri din 
domeniul pensiilor publice, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.808 
din 23 august 2021. 
 
Autori: membrii comisiei

 
Se aprobă ordonanţa în forma 
prezentată şi se completează 
cu art.II. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

3.  
Titlul ordonanței 
 

Ordonanța de urgență 
nr.90/2021 privind unele 

măsuri din domeniul pensiilor 
publice 

 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

4.  
Art. 1. - În vederea evaluării 
pensiilor din sistemul public 
de pensii, conform Ordinului 
ministrului muncii şi protecţiei 
sociale nr. 487/2021 privind 
efectuarea operaţiunilor de 
evaluare a pensiilor din 
sistemul public stabilite până 
la data de 1 septembrie 2023, 
se suplimentează numărul 
maxim de posturi al Casei 
Naţionale de Pensii Publice cu 
1.000 de posturi încadrate în 
categoria funcţiilor 
contractuale, pentru o 
perioadă determinată, 
respectiv până la data de 31 
decembrie 2022. 
 
 
 
 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

5.  
Art. 2. - (1) Ocuparea 
posturilor prevăzute la art. 1 
se face prin concurs. 
(2) În termen de 7 zile 
lucrătoare înainte de data 
stabilită pentru proba scrisă a 
concursului pentru ocuparea 
posturilor prevăzute la art. 1 
se publică anunţul pentru 
ocuparea acestora. 
(3) În vederea participării la 
concurs, candidaţii depun 
dosarul de concurs în termen 
de două zile lucrătoare de la 
data afişării anunţului pentru 
ocuparea postului vacant. 
(4) Condiţiile specifice se 
stabilesc pe baza fişei 
postului, unitar, la 
propunerea Casei Naţionale 
de Pensii Publice. 
(5) Pentru înscrierea la 
concurs candidaţii vor 
prezenta un dosar de concurs 
care va conţine următoarele 
documente: 
a) cerere de înscriere la 
concurs; 
b) copia actului de identitate 
sau orice alt document care 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; 
c) copiile documentelor care 
să ateste nivelul studiilor şi 
ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, 
precum şi copiile 
documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului; 
d) carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverinţele care 
atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea 
studiilor, în copie; 
e) cazierul judiciar sau o 
declaraţie pe propria 
răspundere că nu are 
antecedente penale care să îi 
facă incompatibili cu funcţia 
pentru care candidează; 
f) adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al 
candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae. 
(6) Concursul pentru 



 
9

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

ocuparea unui post prevăzut 
la art. 1 constă în 3 etape 
succesive, după cum 
urmează: 
a) selecţia dosarelor de 
înscriere; 
b) proba scrisă, care constă în 
rezolvarea unui test-grilă; 
c) interviul. 
(7) Procedura privind selecţia 
dosarelor de concurs, proba 
scrisă a concursului şi 
interviul este următoarea: 
a) în termen de o zi 
lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a 
dosarelor, prevăzut la alin. 
(2), comisia de concurs are 
obligaţia de a selecta dosarele 
de concurs pe baza îndeplinirii 
condiţiilor de participare; 
b) rezultatele selectării 
dosarelor de înscriere se 
afişează în termen de o zi 
lucrătoare de la expirarea 
termenului de selecţie a 
dosarelor; 
c) proba scrisă se susţine în 
termen de 7 zile lucrătoare de 
la data afişării anunţului; 
d) interviul se susţine într-un 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise; 
e) după afişarea rezultatelor 
obţinute la selecţia dosarelor, 
proba scrisă şi interviu, 
candidaţii nemulţumiţi pot 
depune contestaţie în termen 
de cel mult o zi lucrătoare de 
la data afişării rezultatului 
selecţiei dosarelor, respectiv 
de la data afişării rezultatului 
probei scrise şi a interviului, 
sub sancţiunea decăderii din 
acest drept; 
f) notarea probei scrise şi a 
interviului se face în termen 
de maximum o zi lucrătoare 
de la finalizarea fiecărei 
probe; 
g) comunicarea rezultatelor la 
contestaţiile depuse faţă de 
rezultatul probei scrise şi 
interviu se face în termen de 
o zi lucrătoare de la 
soluţionarea acestora. 
(8) În termen de o zi 
lucrătoare de la intrarea în 
vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, preşedintele 
Casei Naţionale de Pensii 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

Publice aprobă prin ordin 
procedura privind organizarea 
şi desfăşurarea concursului, 
cu respectarea prevederilor 
din prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
(9) Salarizarea personalului 
prevăzut la art. 1 se face 
conform Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, anexa 
nr. VIII "Familia ocupaţională 
de funcţii bugetare 
«Administraţie»" cap. II lit. A 
pct. III lit. b). 
 

6.  
Art. 3. - Metodologia de 
repartizare a numărului de 
posturi prevăzut la art. 1, 
precum şi stabilirea 
drepturilor salariale ale 
acestui personal vor fi 
stabilite prin ordin al 
preşedintelui Casei Naţionale 
de Pensii Publice emis în 
termen de o zi lucrătoare de 
la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

urgenţă. 
 

7.  
Art. 4. - Fondurile necesare 
salarizării personalului 
prevăzut la art. 1 se suportă 
din bugetul asigurărilor 
sociale de stat. 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

8.  
__ 

 
__ 

 
Art.II. – (1) În vederea 
evaluării pensiilor din sistemul 
public de pensii, conform 
Ordinului ministrului muncii şi 
protecţiei sociale nr. 
487/2021 privind efectuarea 
operaţiunilor de evaluare a 
pensiilor din sistemul public 
stabilite până la data de 1 
septembrie 2023, termenul de 
încadrare în categoria 
funcţiilor contractuale 
prevăzut la art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2021 privind 
unele măsuri din domeniul 
pensiilor publice, se 
prelungeşte până la data de 
31 august 2023. 
  
 

În operaţiunea de evaluare a 
dosarelor de pensie, 
demarată în baza Ordinului 
ministrului muncii şi protecţiei 
sociale nr. 487/2021 vor fi 
derulate activităţi specifice 
pentru toate cele 5 milioane 
de dosare, într-un termen 
limitat de timp. 
În aceste condiţii, personalul 
CNPP este insuficient numeric 
şi deja blocat în procesele 
operaţionale interne, 
nedigitalizate, pentru a putea 
finaliza în termen rezonabil 
procesul de evaluare 
(culegere, verificare, analiză 
date). Pentru finalizarea 
procesului de evaluare este 
necesară o suplimentare de 
capital uman pe o perioadă 
limitată, până la data de 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

 
(2) De la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, 
posturile contractuale vacante 
din cadrul caselor teritoriale 
de pensii, aferente 
operaţiunilor de evaluare a 
pensiilor din sistemul public 
stabilite până la data de 1 
septembrie 2023, se ocupă 
prin concurs în condițiile 
prevăzute  la art.2 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2021 privind 
unele măsuri din domeniul 
pensiilor publice. 
 
Autori: membrii comisiei  

01.09.2023. 
Având în vedere experienţa 
dobândită de către aceste 
persoane în colectarea 
datelor, din sursele în format 
electronic şi/sau letric 
existente la nivelul caselor 
teritoriale de pensii, precum 
şi introducerea în baza de 
date necesară în sistemul 
informatic integrat al CNPP, 
se doreşte crearea posibilităţii 
de păstrare în sistem, pentru 
perioada derulării procesului 
de evaluare a dosarelor de 
pensie, care implică o 
activitate complexă şi intensă 
din punct de vedere al 
resursei umane cu atribuţii în 
manevrarea fondului 
arhivistic, culegerea, 
verificarea şi analiza datelor 
sursă.  
 



 
14

 
ANEXA NR.2 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională

1.  
(forma adoptată de comisie) 
 
Art.II. – (1) În vederea evaluării 
pensiilor din sistemul public de 
pensii, conform Ordinului 
ministrului muncii şi protecţiei 
sociale nr. 487/2021 privind 
efectuarea operaţiunilor de 
evaluare a pensiilor din sistemul 
public stabilite până la data de 1 
septembrie 2023, termenul de 
încadrare în categoria funcţiilor 
contractuale prevăzut la art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.90/2021 privind unele măsuri 
din domeniul pensiilor publice, se 
prelungeşte până la data de 31 
august 2023. 
(2) De la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, posturile 

 
Doamna deputat Raluca Turcan 
propune termenul de 31 martie 
2023 până la care să fie prelungită 
valabilitatea contractelor de muncă 
ale persoanelor încadrate pe durată 
determinată în temeiul Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.90/2021. 

 
1. Din datele transmise de către 
CNPP, se estimează că până la 
sfârșitul anului în curs proporția de 
digitizare a dosarelor de pensie va 
fi de 70%, iar procesul de digitizare 
a tuturor dosarelor se va finaliza 
până la sfârșitul trimestrului I din 
anul 2023, respectându-se 
angajamentele prevăzute în PNRR. 
 
2. În operaţiunea de evaluare a 
dosarelor de pensie, demarată în 
baza Ordinului ministrului muncii şi 
protecţiei sociale nr. 487/2021 vor 
fi derulate activităţi specifice pentru 
toate cele 5 milioane de dosare, 
într-un termen limitat de timp. 
În aceste condiţii, personalul CNPP 
este insuficient numeric şi deja 
blocat în procesele operaţionale 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională

contractuale vacante din cadrul 
caselor teritoriale de pensii, 
aferente operaţiunilor de evaluare a 
pensiilor din sistemul public 
stabilite până la data de 1 
septembrie 2023, se ocupă prin 
concurs în condițiile prevăzute  la 
art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2021 privind 
unele măsuri din domeniul pensiilor 
publice. 
 

interne, nedigitalizate, pentru a 
putea finaliza în termen rezonabil 
procesul de evaluare (culegere, 
verificare, analiză date). Pentru 
finalizarea procesului de evaluare 
este necesară o suplimentare de 
capital uman pe o perioadă 
limitată, până la data de 
01.09.2023. 
Având în vedere experienţa 
dobândită de către aceste persoane 
în colectarea datelor, din sursele în 
format electronic şi/sau letric 
existente la nivelul caselor 
teritoriale de pensii, precum şi 
introducerea în baza de date 
necesară în sistemul informatic 
integrat al CNPP, se doreşte 
crearea posibilităţii de păstrare în 
sistem, pentru perioada derulării 
procesului de evaluare a dosarelor 
de pensie, care implică o activitate 
complexă şi intensă din punct de 
vedere al resursei umane cu 
atribuţii în manevrarea fondului 
arhivistic, culegerea, verificarea şi 
analiza datelor sursă.  
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