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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Nr. 4c-9/486 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii 

legislative pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, retrimisă Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială cu adresa nr. Plx 204/2018 din 8 iunie 

2021. 

 
Menţionăm că propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei în 

temeiul 104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Nr. 4c-9/486 
 
 

RAPORT  SUPLIMENTAR 
propunerii legislative pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
 
 

În temeiul art.104 alin.(3) din Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă 
pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, prin adresa nr. Plx 204/2018 din 8 iunie 2021, în 
vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
lit.e) a alin.(1) al art.114 din Legea nr.263/2010, în sensul acordării 
posibilităţii legale pentru pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I 
sau II de invaliditate, de a cumula pensia de invaliditate cu veniturile 
obţinute din activităţi care nu comportă efort fizic, ci doar intelectual sau 
artistic. 

 
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 17 mai 2022, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menținerea soluției de 
respingere a propunerii legislative, exprimată în raportul depus cu 
nr.4-9/434 din data de 4 februarie 2019. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezență.  
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La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, domnul Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 10 aprilie 2018. 
 

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 propunerii legislative şi a 

documentelor conexe, membrii Comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport suplimentar, de menţinere a 
soluţiei anterioare, respectiv respingerea propunerii legislative 
întrucât măsurile propuse de iniţiatori sunt deja reglementate, legiuitorul 
înlăturând situaţiile care au determinat suspendarea plăţii drepturilor de 
pensie ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate gradul I sau II cu 
venituri obţinute din creaţii artistice sau drepturi de autor. 

 
 

 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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