
 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
 
 
 
 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. 

februarie 2017, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită 

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

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.525/26.05.2016)

• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1900/10.05.2016)

• avizul nefavorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

Bucureşti, 30 octombrie 2017 
Nr. 4c-7/133  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

  

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

RAPORT  
roiectului de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. 

e fond în procedură obişnuită a proiectului de Lege pentru completarea Legii 

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

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.525/26.05.2016) 

avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1900/10.05.2016) 

avizul nefavorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/185/15.02.2017)

avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-17/1161/21.02.2017)
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• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/141/05.04.2017) 

• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-5/66/15.02.2017) 

• avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului (nr.4c-6/29/22.02.2017). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.263/2010, în sensul includerii în categoria 

beneficiarilor pensiei de invaliditate şi a persoanelor care desfăşoară activitate de voluntariat în domeniul situaţiilor de 

urgenţă. 

 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege cu amendamente, pentru a 

reglementa situaţiile în care se suspendă plata pensiilor, precum şi cele în care unele categorii de pensionari pot cumula 

pensia de invaliditate cu alte venituri, respectiv pentru corelarea textului legii cu modificările aduse Codului fiscal. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa din 30 octombrie 2017 au participat, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

- d-l Robert Iulian Stănescu – preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice 

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi, din totalul de 22 de membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22.12.2016, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia 

României, republicată. 

 

 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

 
 

 
   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Éva Andrea Csép  
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 
 

 
 
 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice 
 
Autori: deputat Liviu Dragnea şi 
membrii comisiei 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă şi corelare cu 
modificările propuse. 
 

2.  
__ 

 
Articol unic.- La articolul 68 
din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii 
publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.852 din 20 decembrie 2010, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, după alineatul (3) 
se introduce un nou alineat, 
alin.(31), cu următorul 
cuprins: 
 

 
Art.I. - Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.852 din 20 decembrie 2010, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
Autori: deputat Liviu Dragnea şi 
membrii comisiei 
 
 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă şi corelare cu 
modificările propuse. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

3.  
__ 

 
Secţiunea a 4-a: Pensia de 
invaliditate 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: deputat Liviu Dragnea şi 
membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

4.   
„(31) De asemenea au dreptul la 
pensia de invaliditate, în 
condiţiile prevăzute la alin.(1) 
lit.a) şi persoanele care, 
desfăşurând activitate de 
voluntariat în condiţiile legii în 
domeniul situaţiilor de urgenţă 
şi-au pierdut total sau cel puţin 
jumătate din capacitatea de 
muncă survenite în timpul şi din 
cauza practicării acestei 
activităţi.” 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: deputat Liviu Dragnea şi 
membrii comisiei 
 

 
Aceste prevederi nu fac 
obiectul Legii nr.263/2010.  
Cadrul legal ce 
reglementează modul de 
organizare al activităţii de 
voluntariat în domeniul 
situaţiilor de urgenţă este 
asigurat de Ordonanţa 
Guvernului nr.88/2001 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice 
comunitare pentru situaţii 
de urgenţă, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr.363/2002. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

5.  
Art.114. - (1) În sistemul public 
de pensii, plata pensiei se 
suspendă începând cu luna 
următoare celei în care a 
intervenit una dintre 
următoarele cauze: 
......................................... 
b) pensionarul, beneficiar al 
unei pensii anticipate sau al 
unei pensii anticipate parţiale, 
se regăseşte în una dintre 
situaţiile prevăzute la art. 6 
alin. (1) pct. I, II sau IV, cu 
excepţia consilierilor locali sau 
judeţeni; 
 
c) pensionarul de invaliditate 
sau pensionarul urmaş prevăzut 
la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut 
la art. 86 alin. (1) nu se 
prezintă la revizuirea medicală 
obligatorie sau la convocarea 
Institutului Naţional de 
Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de 
Muncă, a centrelor regionale de 
expertiză medicală a capacităţii 
de muncă sau a comisiilor 
centrale de expertiză 
medico-militară ale 
Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului 

  
1. La articolul 114 alineatul 
(1), literele b), c), e), f) şi h) 
se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
.......................................... 

 
“b) pensionarul, beneficiar al 
unei pensii anticipate sau al 
unei pensii anticipate parţiale, 
realizează venituri lunare 
aflându-se în una dintre 
situațiile prevăzute la art. 6 
alin. (1) pct. I  lit. a) și b) sau 
pct. II. 

 
c) pensionarul de invaliditate 
sau pensionarul urmaş prevăzut 
la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut 
la art. 86 alin. (1) nu se 
prezintă la revizuirea medicală 
obligatorie sau la convocarea 
Institutului Naţional de 
Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de 
Muncă sau a centrelor regionale 
de expertiză medicală a 
capacităţii de muncă; 
......................................... 

 
 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu modificările 
aduse legii şi Codului 
fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu modificările 
aduse legii. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

Administraţiei şi Internelor 
şi Serviciului Român de 
Informaţii; 
.......................................... 
 
e) pensionarul de invaliditate, 
încadrat în gradul I sau II, se 
regăseşte în una dintre 
situaţiile prevăzute la art. 6 
alin. (1) pct. I, II sau IV, cu 
excepţia consilierilor locali 
sau judeţeni; 
 
 
 
 
f) pensionarul de invaliditate, 
încadrat în gradul III, se 
regăseşte în una dintre 
situaţiile prevăzute la art. 6 
alin. (1) pct. I sau II, depăşind 
jumătate din programul normal 
de lucru al locului de muncă 
respectiv; 
 
 
 
 
 
.......................................... 
 
h) soţul supravieţuitor, 
beneficiar al unei pensii de 

 
 

 
  
 
e) pensionarul de invaliditate, 
încadrat în gradul I sau II de 
invaliditate, precum și 
pensionarii urmași încadrați 
în gradul I sau II de 
invaliditate, realizează 
venituri lunare aflându-se în 
una dintre situațiile prevăzute la 
art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și 
b) sau pct. II; 
 
f) pensionarul de invaliditate, 
încadrat în gradul III de 
invaliditate, precum și 
copilul pensionar de urmaș, 
încadrat în gradul III de 
invaliditate, realizează 
venituri lunare aflându-se în 
una dintre situațiile prevăzute la 
art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și 
b) sau pct. II, depășind 
jumătate din programul normal 
de lucru al locului de muncă 
respectiv; 
.......................................... 
 
h) soţul supravieţuitor, 
beneficiar al unei pensii de 

 
 
 
 
 
Pentru a reglementa 
situaţiile în care se 
suspendă plata pensiilor, 
precum şi cele în care 
unele categorii de 
pensionari pot cumula 
pensia de invaliditate cu 
alte venituri, respectiv 
pentru corelarea textului 
legii cu modificările 
aduse Codului fiscal. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

urmaş, realizează venituri 
brute lunare pentru care, 
potrivit legii, asigurarea este 
obligatorie, dacă acestea 
sunt mai mari de 35% din 
câştigul salarial mediu brut 
prevăzut la art. 33 alin. (5); 
 
 
......................................... 
 
 

urmaş, prevăzut la art. 86 - 
88, realizează venituri lunare 
mai mari de 35% din câştigul 
salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
aflându-se în una dintre 
situațiile prevăzute la art. 6 
alin. (1) pct. I lit. a) și b) 
sau pct. II;” 
 
Autori: deputat Liviu Dragnea şi 
membrii comisiei 
 

6.  
Art.114, alin.(1), lit.k) 
 
k) pensionarul nu mai 
îndeplineşte condiţiile prevăzute 
de lege, referitoare la cumulul 
pensiei cu salariul. 
 

  
2. La articolul 114 alineatul 
(1), litera k) se abrogă. 
 
Autori: deputat Liviu Dragnea şi 
membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

7.  
 
 
 
Art.115. - În sistemul public de 
pensii, reluarea plăţii pensiei se 
face, la cerere, după cum 
urmează: 
 
a) începând cu luna următoare 
celei în care a fost înlăturată 

  
3. Articolul 115 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.115. – (1) În sistemul 
public de pensii, reluarea plăţii 
pensiei/indemnizației pentru 
însoțitor se face, la cerere, 
după cum urmează: 
a) începând cu luna următoare 
celei în care a fost înlăturată 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

cauza care, potrivit legii, a dus 
la suspendarea plăţii pensiei, 
dacă cererea a fost depusă în 
termen de 30 de zile de la data 
la care cauza suspendării a fost 
înlăturată; 
 
b) începând cu luna următoare 
celei în care a fost depusă 
cererea, dacă depunerea 
acesteia s-a făcut după 
expirarea termenului prevăzut 
la lit. a); 
 
c) de la data începerii anului 
şcolar, în situaţia în care 
suspendarea plăţii pensiei s-a 
făcut în temeiul prevederilor art. 
114 alin. (1) lit. g). 
 
 
__ 
 
 
 
 
 
__ 

cauza care, potrivit legii, a dus 
la suspendarea plăţii pensiei, 
dacă cererea a fost depusă în 
termen de 30 de zile de la data 
la care cauza suspendării a fost 
înlăturată; 
 
b) începând cu luna următoare 
celei în care a fost depusă 
cererea, dacă depunerea 
acesteia s-a făcut după 
expirarea termenului prevăzut 
la lit. a); 
 
c) de la data începerii anului 
şcolar, în situaţia în care 
suspendarea plăţii pensiei s-a 
făcut în temeiul prevederilor 
art.114 alin.(1) lit.g) și 
alin.(2); 
 
d) de la data suspendării, în 
cazul pensiei și/sau a 
indemnizației pentru 
însoțitor, suspendate în 
temeiul prevederilor art.114  
alin.(4). 
 
(2) Plata drepturilor 
prevăzute la alin.(1) se face 
cu respectarea termenului 
general de prescripție și 
numai dacă între data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a reglementa 
situaţiile în care se reia 
plata pensiilor. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

suspendării și data reluării 
plății nu a intervenit, 
conform legii, o altă cauză 
de suspendare sau de 
încetare a plății.” 
 
Autori: deputat Liviu Dragnea şi 
membrii comisiei 
 

8.  
Art.118 alin.(1) 
 
 
 
Art.118. - (1) În sistemul public 
de pensii, pot cumula pensia cu 
venituri provenite din situaţii 
pentru care asigurarea este 
obligatorie, în condiţiile legii, 
următoarele categorii de 
pensionari: 
 
......................................... 
 

  
4. La articolul 118 alineatul 
(1), partea introductivă  se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.118. - (1) În sistemul 
public de pensii, pot cumula 
pensia cu venituri realizate din 
activități dependente, așa 
cum sunt reglementate de 
Codul fiscal, indiferent de 
nivelul acestora, următoarele 
categorii de pensionari:” 
 
Autori: deputat Liviu Dragnea şi 
membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru a reglementa 
situaţiile în care se poate 
cumula pensia cu 
salariul şi corelare cu 
prevederile Codului 
fiscal. 

9.  
__ 

 
__ 

 
5. La articolul 118 alineatul 
(1), după litera d) se 
introduce o nouă literă, 
litera e), cu următorul 
cuprins: 
“e) pensionarii care 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Preluat de la art.114 lit.e), 
pentru o mai bună 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

realizează venituri în calitate 
de consilieri locali sau 
judeţeni.” 
 
Autori: deputat Liviu Dragnea şi 
membrii comisiei 
 

structurare a legii. 

10.  
__ 

 
__ 

 
6. La articolul 118, după 
alineatul (1) se introduc 
două noi alineate, alineatele 
(11) şi (12), cu următorul 
cuprins: 
“(11) În sistemul public de 
pensii, pot cumula pensia cu 
venituri realizate din 
activități dependente, astfel 
cum sunt reglementate de 
Codul fiscal, indiferent de 
nivelul acestora, cu excepția 
celor realizate din situațiile 
prevăzute la art.6 alin.(1) 
pct.I lit. a) și b) sau pct.II, 
următoarele categorii de 
pensionari: 
 
a) pensionarii de invaliditate 
încadrați în gradul I sau II 
de invaliditate, precum și 
pensionarii de urmaș 
încadrați în gradul I sau II 
de invaliditate; 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
Pentru a reglementa 
situaţiile în care se poate 
cumula pensia cu 
salariul şi corelare cu 
prevederile Codului 
fiscal. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

b) pensionarii de invaliditate 
încadraţi în gradul III de 
invaliditate, precum și copiii, 
pensionari de urmaș, 
încadrați în gradul III de 
invaliditate; 
 
c) pensionarii beneficiari ai 
unei pensii anticipate sau ai 
unei pensii anticipate 
parţiale; 
 
d) soțul supraviețuitor, 
beneficiar al unei pensii de 
urmaș.  
 
(12) În sistemul public de 
pensii, pensionarii pot 
cumula pensia cu venituri  
realizate din activități 
independente, astfel cum 
sunt reglementate de Codul 
Fiscal, indiferent de nivelul 
acestora.” 
 
Autori: deputat Liviu Dragnea şi 
membrii comisiei 
 

11.  
Art. 118 alin.(2) 
 
 
(2) Soţul supravieţuitor, 

  
7. La articolul 118, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(2) Soțul supraviețuitor, 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

beneficiar al unei pensii de 
urmaş, poate cumula pensia cu 
venituri din activităţi 
profesionale pentru care 
asigurarea este obligatorie, 
potrivit legii, dacă acestea nu 
depăşesc 35% din câştigul 
salarial mediu brut prevăzut la 
art. 33 alin. (5). 
 

beneficiar al unei pensii de 
urmaș, poate cumula pensia cu 
venituri din activități 
dependente, aflându-se în 
una dintre situațiile 
prevăzute la art.6 alin.(1) 
pct.I  lit. a) și b) sau pct.II, 
dacă acestea nu depășesc 35% 
din câştigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat.” 
 
Autori: deputat Liviu Dragnea şi 
membrii comisiei 
 

12.  
__ 

 
__ 

 
Art.II. – În tot cuprinsul Legii 
nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sintagma “câştigul 
salarial mediu brut prevăzut la 
art. 33 alin. (5)” se înlocuieşte 
cu sintagma “câştigul salarial 
mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat”. 
 
Autori: deputat Liviu Dragnea şi 
membrii comisiei 
 

 
Art.33 alin.(5) a fost 
abrogat implicit prin Codul 
fiscal, însă au rămas în 
cuprinsul legii trimiteri la 
acesta, care nu au fost 
modificate şi care fac 
dificilă aplicarea legii. 
Modificarea este doar de 
formă, neavând implicaţii 
pe fond. 
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