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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti,  23 septembrie 2019                                                                                                                                                                                          

Nr. 4c-9/545 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de 

lege pentru modificarea şi completarea art.106 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială cu adresa nr. PLx 178/2015 din 09 martie 2015, în 

vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 

Menţionăm că proiectul de lege a fost retrimis comisiei în temeiul 

art.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 septembrie 2019 

Nr. 4c-9/545 
  

 
RAPORT  SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea 
art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice 
 
 

În temeiul art. 104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, prin adresa nr. PLx.178/2015 din 9 martie 2016, în 

vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în 

sensul introducerii unui alineat nou, care să prevadă anexarea la decizia 

de pensionare a copiilor documentelor care au stat la baza calculului 

pensiei. 

 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 11 septembrie 2019, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei 

de respingere a proiectului de lege exprimată în raportul Comisiei cu 

nr.4c-7/174 depus în data de 01 septembrie 2015. 
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La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 20 deputaţi, din totalul de 21 de  

membri ai comisiei. 

 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare: Domnul Ioan Petru Căprariu – președinte, Casa 

Națională de Pensii Publice şi Doamna Georgeta Jugănaru – director, 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

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

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea proiectului de lege întrucât există cadru legislativ 

pentru eliberarea, de către casele teritoriale de pensii, a buletinului de 

calcul, care cuprinde toate datele utilizate la stabilirea şi calcularea 

pensiei, acest lucru făcându-se la cererea pensionarului. 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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