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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Nr. 4c-9/278 
 

  
Către 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
Domnului preşedinte Pavel Popescu 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea articolului 67 din Legea 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, trimis Comisiei pentru muncă 

şi protecţie socială şi Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională în procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx 178/2022 din 11 

aprilie 2022, pentru dezbatere şi examinare pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 



 

 
2

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Nr. 4c-9/278 
 

 
RAPORT   PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
articolului 67 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de 

stat 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 178/2022 din 11 aprilie 
2022, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare 
de stat. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.67 din Legea nr.223/2015, în sensul instituirii posibilităţii 
transmiterii documentului de informare cu privire la sumele plătite 
beneficiarilor care au optat pentru plata în cont curent sau cont de card, 
de către casele de pensii sectoriale, în funcţie de opţiunea beneficiarului, a 
taloanelor de plată a drepturilor prevăzute la alin.(1) şi (2), la domiciliul 
sau la reşedinţa acestuia din România, precum şi, la cerere, în format 
electronic, pe e-mail sau în contul online deschis în portalul fiecărei case 
sectoriale. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 4 aprilie 2022. 
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La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.132/10.02.2022) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.553/01.02.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13//266/19.04.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor (nr.4c-19/76/20.04.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/239/27.04.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/150/19.04.2022) 
 punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.96/16.03.2022). 
 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 17 mai 2022 şi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat. 

 
La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezenţă. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
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. 

 
 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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