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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Nr. 4c-9/479 
 
 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice, retrimisă Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială cu adresa nr. Plx 362/2017 din 7 iunie 2021. 

 

Menţionăm că propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei 

conform înţelegerii Comitetului Liderilor Grupurilor Parlamentare, potrivit 

prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Nr. 4c-9/479 
 
 

RAPORT  SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
 
 

 
În temeiul Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, 
prin adresa nr.Plx 362/2017 din 7 iunie 2021, în vederea reexaminării şi 
întocmirii unui nou raport. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea art.103 și art.104 din Legea nr.263/2010, în sensul 
reglementării posibilității de a depune dosarul de pensionare cu 90 de zile 
înainte de data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru a beneficia 
de acest drept, urmând ca decizia de pensionare să fie emisă în termen de 
5 zile lucrătoare de la data la care persoana care solicită acest drept 
îndeplinește condițiile legale de pensionare. 

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

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 5 
abţineri), menţinerea soluției de respingere a propunerii legislative, 
exprimată în raportul comisiei depus cu nr.4c-9/1044 din 04.02.2019.  

 
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 octombrie 2017. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările 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 
pentru următoarele considerente: 
 măsurile preconizate în inițiativa legislativă ar duce la imposibilitatea 

valorificării stagiului de cotizare realizat de la data depunerii cererii și 
până la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, precum și a 
veniturilor aferente. 

 emiterea deciziei de pensionare în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data îndeplinirii condițiilor de pensionare prejudiciază beneficiarul 
dreptului la pensie întrucât contribuția pe ultima lună de activitate nu 
este înregistrată în evidențele instituției colectoare pentru a fi 
valorificată.  

 
 

 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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