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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice  

 

             

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

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege 

pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Prezentul proiect de lege vizează completarea articolului 106 din Legea pensiilor prin introducerea 

unui nou alineat, alineatul (5), ce instituie obligația caselor de pensii teritoriale emitente de a comunica 

angajatorilor, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei (termen prevăzut în alin. (4) al articolului 

106), o informare cu privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, anticipată, 

anticipată parțial sau invaliditate.  

Potrivit dispoziţiilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Comisia a 

dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa cu prezență fizică și online din data de 03 

noiembrie 2021. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizele 

Consiliului Economic și Social, al Consiliului Legislativ. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat  dna. Valentina Robu, Director 

General – Direcția Generală pensii și alte drepturi din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice. 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil cu un amendament admis prezentat în Anexă. 
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Anexă  

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma examinării, Comisia avizează favorabil proiectul de lege cu următorul amendament: 

 

Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 
Motivare 

1.  Lege pentru completarea art. 106 din Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – La articolul 106 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 și 

completările ulterioare, după alineatul (4) se 

introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul 

cuprins:  

Nemodificat  

3.  (5) În termenul prevăzut la alin.(4), casa teritorială 

de pensii emitentă comunică angajatorului o 

informare cu privire la emiterea deciziei de 

pensionare pentru limită de vârstă, anticipată, 

anticipată parțială sau de invaliditate. Informarea 

va cuprinde numele și prenumele persoanei, tipul 

deciziei de pensionare, precum și data emiterii 

acesteia.” 

(5) În termenul prevăzut la alin. (4), casa 

teritorială de pensii emitentă comunică 

angajatorului o Informare cu privire la emiterea 

deciziei de pensionare pentru limită de vârstă și 

limită de vârstă cu reducerea vârstei standard 

de pensionare. Informarea va cuprinde numele 

și prenumele persoanei, precum și data emiterii 

deciziei de pensionare. 

În cazul pensiei anticipate, a pensiei 

anticipate parțiale și a pensiei de 

invaliditate informarea nu este necesară 

deoarece pensia nu este pusă în plată 

până nu este adusă de la angajator 

încetarea contractului de muncă sau a 

raportului de serviciu.  

 

 


