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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE 

asupra propunerii legislative privind modificarea art. 109 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 

 
 
 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, propunerea legislativă privind modificarea 

art.109 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost retrimisă Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială, prin adresa nr. Plx 480/2015 din 4 aprilie 2016, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou 
raport. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 4 octombrie 2016, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente. 

 
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus anterior cu nr. 4c-7/505 în data de 16 

noiembrie 2015. 
 

Bucureşti, 10 octombrie 2016 
Nr. 4c-7/399 
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.224/9.03.2015) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.467/26.02.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/609/22.09.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/827/30.06.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-5/479/24.06.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-17/537/02.09.2015) 
• punctele de vedere ale Guvernului, prezentate în cadrul dezbaterilor. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.109 alin.(1) din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul includerii printre băncile prin care se realizează plata pensiei, în 
funcţie de opţiunea pensionarului, şi a băncilor cooperatiste din reţeaua CREDITCOOP. 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 4 octombrie 2016 au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 
• d-na Ileana Ciutan – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 
• d-l Adrian Morar – director general, Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din totalul de 22 membri ai comisiei. 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 15 iunie 2015. 
 
Propunerea legislativă 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.  
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 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea propunerii legislative 

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

 
 

 
 

PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
Adrian SOLOMON      Mihăiţă Găină 

 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Elena Anghel 
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Anexa 
 

Amendamente admise: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text  
propunere legislativă 

 Amendamente admise 
(autor amendament) 

Motivare 

1.   
Titlul legii 
 
              Lege 

privind modificarea art.109 
alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 

 

 
Nemodificat 

 

2.   
Articol unic. – Alineatul (1) al 
articolului 109 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 852 
din 20 decembrie 201, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

 
Articol unic. – Alineatul (1) al 
articolului 109 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, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
Autori: membrii comisiei 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corectarea unei erori 
materiale. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text  
propunere legislativă 

 Amendamente admise 
(autor amendament) 

Motivare 

3.  
Art.109 alin.(1) 
 
Art.109. - (1) Plata pensiei se 
face, în funcţie de opţiunea 
pensionarului, prin mandat 
poştal, în cont curent sau în 
cont de card, în condiţiile 
stabilite prin convenţiile 
încheiate între CNPP, casele 
de pensii sectoriale şi 
Compania Naţională „Poşta 
Română" - S.A. sau, după 
caz, între CNPP, casele de 
pensii sectoriale şi bănci. 
 

 
 
 
“Art.109. - (1) Plata pensiei 
se face, în funcţie de opţiunea 
pensionarului, prin mandat 
poştal, în cont curent sau în 
cont de card, în condiţiile 
stabilite prin convenţiile 
încheiate între Casa Naţională 
de Pensii Publice, casele de 
pensii sectoriale şi Compania 
Naţională „Poşta Română" - 
S.A. sau, după caz, între Casa 
Naţională de Pensii Publice, 
casele de pensii sectoriale şi 
bănci ori organizaţii 
cooperatiste de credit.” 
 

 
 
 
“(1) Plata pensiei se face, în 
funcţie de opţiunea 
pensionarului, prin mandat 
poştal, în cont curent sau în 
cont de card, în condiţiile 
stabilite prin convenţiile 
încheiate între Casa Naţională 
de Pensii Publice, casele de 
pensii sectoriale şi Compania 
Naţională „Poşta Română" - 
S.A. sau, după caz, între Casa 
Naţională de Pensii Publice, 
casele de pensii sectoriale şi 
bănci, precum şi între 
CNPP, casele de pensii 
sectoriale şi Banca 
Centrală Cooperatistă 
CREDITCOOP în nume 
propriu şi pentru băncile 
cooperatiste afiliate.” 
 
Autor: deputat Adrian 
Solomon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru crearea cadrului legal 
privind includerea în rândul 
instituţiilor prin care se pot 
plăti pensiile şi Banca 
Centrală  Cooperatistă 
CREDITCOOP.  
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