
 

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

 

1

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
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Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în 

procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx 455/2021 din 11 octombrie 

2021, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 7 martie 2022 

Nr. 4c-9/760 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.106 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr.PLx 455/2021 din 11 
octombrie 2021, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a 
proiectului de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice.  
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 
art.106 din Legea nr.263/2010 cu un nou alineat, alin.(5), urmărindu-se 
instituirea, pentru casele teritoriale de pensii, a obligaţiei de a comunica 
angajatorului o informare, în termenul prevăzut la art.106 alin.(4), cu 
privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pentru 
pensionarea anticipată sau anticipată parţial ori pentru invaliditate a 
angajatului său. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.625/28.07.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.5422/20.07.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/955/3.11.2021) 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/947/21.10.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/410/26.10.2021) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1823/27.09.2021). 
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La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din totalul de 20 de 
membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 4.10.2021. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.1 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 în forma adoptată de Senat. 
 
 

 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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