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R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. Plx 91/2016 din 21 martie 2016, cu dezbaterea 

în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1227/16.11.2015

al Consiliului Economic şi Social (nr.3188/03

al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

31.03.2016) 

avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/274/31.03.2016) 

al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

.2016) 

 negative, ale Guvernului (nr.1299/13.07.2016 şi

19 aprilie 2017 

1/3 

 

completarea  

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

din Regulamentul Camerei 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

, cu dezbaterea 

pentru modificarea 

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

Comisia a avut în vedere: 

1227/16.11.2015) 

03.11.2015) 

al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

buget, finanţe şi bănci  

1299/13.07.2016 şi 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

lit.j) a alin.(1) al art. 114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca 

plata pensiei soţului supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul 

public de pensii, să poată fi suspendată doar în cazul în care cumulul 

pensiei proprii cu pensia de urmaş a soţului decedat depăşeşte suma 

totală de 900 de lei. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

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

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 11 aprilie 

2017 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Muncii şi Justiţiei 

Sociale:  

- d-na Lia Olguţa Vasilescu – Ministru  

- d-l Adrian Marius Rîndunică – Secretar de Stat 

- d-l Eduard Corjescu – director 

- d-na Maria Leancă – şef serviciu. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din 

totalul de 21 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 14 

martie 2016. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat. 
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 

considerente: 

Potrivit art.92 din Legea nr.263/2010, „soţul supravieţuitor care are 

dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege 

pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat, poate opta pentru 

cea mai avantajoasă pensie”.  

Acordarea unui venit cumulat, ca urmare a decesului unuia dintre 

soţi, contravine principiului contributivităţii, conform căruia fondurile de 

asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele 

fizice şi juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de 

asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale 

plătite. 

Totodată, măsurile propuse generează majorări de cheltuieli 

bugetare, fiind încălcate prevederile art.138 alin.(5) din Constituţia 

României, republicată, conform cărora „Nicio cheltuială bugetară nu poate 

fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”, precum şi ale art.15 din 

Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

    
     
    

 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Camelia Revenco 
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