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Bucureşti, 19 noiembrie 2018 

Nr. 4c-9/889 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 
 
 

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. PLx 661/2018 
din 31 octombrie 2018, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor 

Vârstnice. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.16/2000, intervențiile 
legislative urmărind adaptarea legii la necesitățile curente privind drepturile pensionarilor și persoanelor vârstnice, 
modul de organizare la nivelul central și la nivelul consiliilor județene. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din  29 octombrie 2018. 
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.680/10.07.2018) 
• punctul de vedere al Guvernului (nr.2024/29.10.2018). 
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 13 noiembrie 2018 au participat, în conformitate cu 
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
reprezentanţii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 
 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (patru voturi împotrivă şi o abţinere). 
 
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 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 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      Violeta Răduţ 
 

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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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) 
Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 16/2000 

privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional 

al Persoanelor Vârstnice 
 

 
Nemodificat  
 

 
 

 

2.  
__ 

 
Art.I. - Legea nr. 16/2000 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Consiliului 
National al Persoanelor 
Vârstnice, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.190 din 18 martie 
2014, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
 
 
 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
3.  

Titlul legii 
 

Lege privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional 

al Persoanelor Vârstnice 
 

 
1. Titlul legii se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

„Lege privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional 

al Organizaţiilor 
Pensionarilor şi Persoanelor 

Vârstnice” 
 

 
1. Titlul legii se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

„Lege privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional 

al Organizaţiilor de 
Pensionari şi al Persoanelor 

Vârstnice” 
 

 
Pentru corelare cu 
modificările aduse prin 
prezentul raport. 

4.  
 
 
Art. 1. - Se înfiinţează Consiliul 
Naţional al Persoanelor 
Vârstnice, organism autonom, 
consultativ, de interes public, în 
scopul instituţionalizării 
dialogului social dintre 
persoanele vârstnice şi 
autorităţile publice, pentru 
protecţia drepturilor şi 
libertăţilor acestor persoane. 

 
2. Articolul 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.1. - (1) Consiliul Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice este 
instituţie publică de interes 
naţional, autonomă, constituită 
în scopul realizării dialogului 
social la nivel naţional şi local 
dintre organizaţiile pensionarilor 
şi cele ale persoanelor vârstnice 
şi autorităţile publice. 
(2) Consiliul Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice are rol 
consultativ în stabilirea şi 
aplicarea politicilor care privesc 
protecţia drepturilor şi 
libertăţilor pensionarilor şi 

 
2. Articolul 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.1. - (1) Consiliul Naţional al 
Organizaţiilor de Pensionari şi al 
Persoanelor Vârstnice este 
organism autonom, de interes 
public şi naţional, constituit în 
scopul realizării dialogului social 
la nivel naţional şi local dintre 
organizaţiile pensionarilor şi 
persoanele vârstnice şi 
autorităţile publice. 
(2) Consiliul Naţional al 
Organizaţiilor de Pensionari şi al 
Persoanelor Vârstnice, denumit 
în continuare Consiliul 
Naţional, are rol consultativ în 
stabilirea şi aplicarea politicilor 
care privesc protecţia drepturilor 

 
 
 
 
 
Menţinerea formei 
juridice a acestui 
organism. 
 
 
 
 
 
 
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) 

Motivare 

persoanelor vârstnice.” 
  

şi libertăţilor pensionarilor şi ale 
persoanelor vârstnice. 
(3) Inițiatorii proiectelor de acte 
normative care privesc 
pensionarii și/sau persoanele 
vârstnice au obligația să solicite 
avizul Consiliului Naţional, 
care este consultativ.” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

 
 
Menţinerea textului din 
iniţiativa legislativă, 
astfel cum a fost 
propusă de iniţiatori. 

5.  
 
 
Art.2. - Consiliul Naţional al 
Persoanelor Vârstnice este 
persoană juridică română, fără 
scop lucrativ, cu sediul în 
municipiul Bucureşti. 

 
3. Articolul 2 se modifică si 
va avea următorul cuprins: 
„Art.2. - (1) Consiliul Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice are 
personalitate juridică. 
(2) Sediul Consiliului Naţional 
al Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice este în 
municipiul Bucureşti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pct.3 se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

 
Se menţine forma în 
vigoare din lege, fiind 
mai bine structurată. 
Modificarea denumirii 
Consiliului este 
acoperită de 
prevederile privind 
înlocuirea unor 
sintagme (nr.crt.39 din 
prezentul raport). 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
6.  

 
 
Art.3. - Consiliul Naţional al 
Persoanelor Vârstnice se 
organizează şi funcţionează 
potrivit prevederilor prezentei 
legi, precum şi ale 
regulamentului propriu de 
organizare şi funcţionare. 

 
4. Articolul 3 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.3. - Consiliul Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice se 
organizează şi funcţionează 
potrivit prevederilor prezentei 
legi, precum şi ale 
regulamentului propriu de 
organizare şi funcţionare.” 
 

 
Pct.4 se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

 
Se menţine forma în 
vigoare, nefiind aduse 
modificări de fond. 
Modificarea denumirii 
Consiliului este 
acoperită de 
prevederile privind 
înlocuirea unor 
sintagme (nr.crt.39 din 
prezentul raport). 

7.  
__ 

 
5. După articolul 3 se 
introduce un nou articol, 
art.31, cu următorul cuprins: 
 „Art.31. - În sensul prezentei 
legi, termenii şi expresiile de 
mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
a) organizaţie de pensionari 
este organizaţia care s-a 
constituit în scopul îndeplinirii 
următoarelor atribuţii: apărarea 
drepturilor membrilor săi la o 
pensie calculată şi acordată în 
condiţiile legii, precum şi a altor 
drepturi de asigurări sociale, 
reprezentarea membrilor 

 
3. După articolul 3 se introduce 
un nou articol, art.31, cu 
următorul cuprins: 
 „Art.31. - În sensul prezentei 
legi, termenii şi expresiile de 
mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
a) organizaţie de pensionari 
- organizaţia constituită, 
potrivit legii, în scopul 
îndeplinirii următoarelor 
atribuţii: apărarea dreptului 
membrilor săi la o pensie 
calculată şi acordată în condiţiile 
legii, precum şi a altor drepturi 
de asigurări sociale, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaţii ale 
Consiliului Legislativ. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

organizaţiei în raporturile cu 
instituţiile administraţiei publice 
locale în vederea obţinerii, în 
condiţiile legii, a drepturilor 
curente ale acestora, 
organizarea de activităţi 
recreative, culturale şi sportive 
pentru pensionari şi familiile 
acestora; 
 
 
b) organizaţie judeţeană a 
pensionarilor este organizaţia 
care s-a constituit şi/sau 
funcţionează în conformitate cu 
prevederile Legii nr.502/2004 
privind asociaţiile pensionarilor, 
are menţionată această 
denumire în hotărârea 
judecătorească de înfiinţare, are 
sediul în capitala de judeţ şi are 
în structura ei filiale în 
localităţile judeţului respectiv.” 

reprezentarea membrilor 
organizaţiei în raporturile cu 
instituţiile administraţiei publice 
locale în vederea obţinerii, în 
condiţiile legii, a drepturilor 
acestora, organizarea de 
activităţi recreative, culturale şi 
sportive pentru pensionari, 
persoane vârstnice şi familiile 
acestora; 
 
b) organizaţie judeţeană a 
pensionarilor şi a persoanelor 
vârstnice, respectiv a 

municipiului Bucureşti - 
organizaţia constituită şi/sau 
care funcţionează în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.502/2004 privind asociaţiile 
pensionarilor, având 
menţionată această denumire în 
hotărârea judecătorească de 
înfiinţare, cu sediul în 
municipiul reşedinţă de judeţ 
sau în municipiul Bucureşti, 
după caz, şi care are în 
structura ei filiale în localităţile 
judeţului respectiv sau în 
municipiul Bucureşti, după 
caz.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizaţiile 
pensionarilor 
funcţionează la nivelul 
judeţelor şi la nivelul 
municipiului Bucureşti. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

8.  
 
 

CAPITOLUL II 
Atribuţiile Consiliului Naţional al 

Persoanelor Vârstnice 

 
6. Titlul Capitolului II se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„CAPITOLUL II 
Atribuţiile Consiliului Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor 

şi 
Persoanelor Vârstnice” 

 

 
Pct.6 se elimină. 
 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 

 
Se menţine forma în 
vigoare, nefiind 
modificări de fond. 
Modificarea denumirii 
Consiliului este 
acoperită de 
prevederile privind 
înlocuirea unor 
sintagme (nr.crt.39 din 
prezentul raport). 
 

9.  
 
 
Art. 4. - Consiliul Naţional al 
Persoanelor Vârstnice are, în 
principal, următoarele atribuţii: 
 
a) sprijină instituţiile statului în 
aplicarea recomandărilor 
Adunării Mondiale a Persoanelor 
Vârstnice şi urmăreşte realizarea 
lor; 

..................................... 
i) informează semestrial şi ori de 

 
7. Articolul 4 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.4. - Consiliul Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice are, în 
principal, următoarele atribuţii: 
a) avizează proiecte de acte 
normative care privesc 
pensionarii şi persoanele 
vârstnice, avizul fiind 
consultativ; 
b) informează ori de câte ori 
este nevoie Preşedintele 

 
4. La articolul 4, literele a) şi 
i) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
„a) sprijină instituţiile statului în 
aplicarea recomandărilor 
Adunării Mondiale privind 
Îmbătrânirea; 

......................................... 
i) informează semestrial sau 
ori de câte ori este nevoie 
Preşedintele României, prim-
ministrul, conducerile celor două 
camere ale Parlamentului, 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Corelare cu denumirea 
acestei Adunări. 
 
Faţă de textul în 
vigoare, modificări de 
fond intervin doar la 
lit.a) şi i).  
Completările propuse 
de Senat la celelalte 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

câte ori este nevoie pe 
Preşedintele României, pe prim-
ministru, conducerile organelor 
administraţiei publice centrale 
cu atribuţii în domeniul 
protecţiei sociale, prefecţii şi 
primarii, precum şi conducerile 
celor două Camere ale 
Parlamentului în legătură cu 
aspecte ce privesc riscurile şi 
situaţia de criză în care se 
găsesc unele persoane 
vârstnice; 

................................... 

României, prim-ministrul, 
conducerile celor două camere 
ale Parlamentului, organele de 
specialitate ale administraţiei 
publice centrale cu atribuţii în 
domeniul protecţiei sociale cu 
apariţia unor fenomene sociale 
care impun elaborarea unor acte 
normative; 
c) propune Guvernului 
programe privind ameliorarea 
continuă a condiţiilor de viaţă 
ale pensionarilor şi persoanele 
vârstnice; 
d) urmăreşte aplicarea 
reglementărilor legale privind 
drepturile pensionarilor şi 
persoanelor vârstnice şi 
sesizează organele competente 
despre abaterile constatate; 
e) formulează teme de 
cercetare şi contractează 
elaborarea de studii sociologice 
privind viaţa pensionarilor şi 
persoanelor vârstnice cu 
instituţii şi unităţi specializate în 
domeniu, realizează analize 
proprii şi elaborează puncte de 
vedere referitoare la 
îmbunătăţirea nivelului de trai al 

organele administraţiei publice 
centrale cu atribuţii în domeniul 
protecţiei sociale, în legătură 
cu apariţia unor fenomene 
sociale care impun elaborarea 
unor acte normative;” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 
 
 

litere sunt acoperite de 
prevederile privind 
înlocuirea unor 
sintagme (nr.crt.39 din 
prezentul raport). 
 
Nu se justifică 
schimbarea ordinii 
acestor prevederi faţă 
de textul iniţial. 
 
S-a considerat că 
forma în vigoare este 
suficient de clară, de 
previzibilă în ceea ce 
priveşte structura 
textului referitoare la 
atribuţiile acestui 
organism. 
În plus, din forma 
adoptată de Senat au 
fost omise unele 
atribuţii care dau sens 
existenţei acestui 
Consiliu. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

pensionarilor şi persoanelor 
vârstnice; 
f) participă, în calitate de 
reprezentant al societăţii civile 
privind pensionarii şi persoanele 
vârstnice, în grupuri de lucru, 
consilii şi comitete organizate la 
nivel naţional, local şi în cadrul 
ministerelor, al agenţiilor şi al 
instituţiilor asimilate acestora, 
alături de alţi parteneri sociali şi 
guvernamentali, care analizează 
şi propun măsuri ce privesc 
îmbunătăţirea nivelului de trai al 
pensionarilor şi persoanele 
vârstnice; 
g) urmăreşte aplicarea de 
către organele de specialitate 
ale administraţiei publice 
centrale ale statului, a 
recomandărilor Adunărilor 
Mondiale care au ca temă 
aprobarea de programe privind 
persoanele vârstnice. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
10.  

 
 
 

CAPITOLUL III 
Organizarea şi structura 

Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice 

 

 
8. Titlul Capitolului III se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„CAPITOLUL III 
Organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor 

şi Persoanelor Vârstnice” 
 

 
Pct.8 se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

 
Completarea titlului 
cap.III este acoperită 
de prevederile privind 
înlocuirea unor 
sintagme (nr.crt.39 din 
prezentul raport). 
Funcţionarea Consiliului 
se regăseşte în cap.IV. 

11.  
 
 
Art. 5. - Consiliul Naţional al 
Persoanelor Vârstnice are 
următoarea componenţă: 
a) preşedinţii consiliilor judeţene 
ale persoanelor vârstnice şi ai 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti; 
b) preşedinţii sau 
vicepreşedinţii organizaţiilor 
centrale reprezentative ale 
pensionarilor a căror stare de 
sănătate le permite să 
participe permanent la 
acţiunile stabilite; 
c) câte un reprezentant, la nivel 
de secretar de stat, al 

 
9. Articolul 5 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.5.- (1) Consiliul Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice este 
constituit din: 
a) preşedinţii federaţiilor 
naţionale reprezentative ale 
organizaţiilor de pensionari; 
b) câte un reprezentant, la 
nivel de secretar de stat, din: 
(i) Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale, Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul Finanţelor 
Publice, Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Apărării 
Naţionale, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

 
5. Articolul 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.5. - Plenul Consiliului 
Naţional are următoarea 
componenţă: 
a) preşedinţii federaţiilor 
naţionale reprezentative ale 
pensionarilor şi ai asociaţiilor 
naţionale reprezentative ale 
pensionarilor militari şi ale 
veteranilor de război; 
b) câte un reprezentant, la nivel 
de secretar de stat, din 
Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale, Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Finanţelor Publice, 
Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Apărării Naţionale, 

 
 
 
Claritatea textului. 
 
 
 
 
 
Completarea normei 
este necesară pentru 
claritatea textului în 
ceea ce priveşte 
reprezentarea 
pensionarilor. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, al Ministerului 
Sănătăţii, al Ministerului 
Economiei, al Ministerului 
Finanţelor Publice, al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, al 
Ministerului Culturii, al 
Institutului Naţional de 
Statistică, al Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap, 
al Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate şi al Casei Naţionale 
de Pensii Publice, desemnat de 
conducerea autorităţii publice 
respective. 

Publice, Ministerul Justiţiei, 
Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, desemnaţi de 
conducerile ministerelor 
respective; 
(ii) preşedinţii Casei 
Naţionale de Pensii Publice, 
Casei Naţionale a Asigurărilor de 
Sănătate, Institutului Naţional 
de Statistică, Institutului pentru 
Cercetare a Calităţii Vieţii al 
Academiei Românie, precum şi 
Autorităţii Naţionale pentru 
Persoane cu Dizabilităţi; 
c) preşedinţii consiliilor 
judeţene ale pensionarilor şi 
persoanelor vârstnice şi al 
municipiului Bucureşti. 
 
 
 
(2) Nu pot face parte din 
Consiliul Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor 
şi Persoanelor Vârstnice 
persoanele care deţin funcţii 
de conducere şi în alte 
structuri decât cele de 
pensionari şi nici 
reprezentanţi ai instituţiilor 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice şi  
Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, desemnat prin ordin 
al ministrului; 
c) preşedintele Casei 
Naţionale de Pensii Publice, al 
Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, al Autorităţii Naţionale 
pentru Persoane cu Dizabilităţi, 
al Institutului Naţional de 
Statistică, precum şi directorul 
general al Institutului de 
Cercetare a Calităţii Vieţii din 
subordinea Academiei 
Române;  
d) preşedinţii consiliilor 
judeţene ale pensionarilor şi 
persoanelor vârstnice, respectiv 
al municipiului Bucureşti.” 
 
Alin.(2) se elimină. 
 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai bună 
structurare a textului şi 
corelare cu funcţiile de 
conducere ale acestor 
instituţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fost preluat în 
reformularea art.7. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

prestatoare de servicii 
pentru pensionari, cum sunt 
cluburile, căminele, casele 
de ajutor reciproc, 
organizaţiile cu activitate de 
îngrijire la domiciliu.” 
 

12.  
 
 
Art. 6. - (1) Consiliul Naţional al 
Persoanelor Vârstnice are un 
preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. 
 
 
(2) Preşedintele şi 
vicepreşedinţii Consiliului 
Naţional al Persoanelor Vârstnice 
se aleg de către plen pe o 
perioadă de 2 ani, dintre 
membrii prevăzuţi la art.5 lit.b), 
fără posibilitatea reînnoirii 
mandatului de preşedinte, 
respectiv de vicepreşedinte. 
 

 
10. Articolul 6 se modifică si 
va avea următorul cuprins: 
„Art.6. - (1) Consiliul Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice are un 
preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. 
 
(2) Preşedintele şi 
vicepreşedinţii Consiliului 
Naţional al Organizaţiilor 
Pensionarilor şi Persoanelor 
Vârstnice se aleg de către plen 
pe o perioadă de 4 ani, dintre 
preşedinţii federaţiilor naţionale 
reprezentative ale pensionarilor 
şi asociaţiilor naţionale 
reprezentative ale pensionarilor 
militari şi cele ale veteranilor de 
război. 
(3) Funcţiile de preşedinte şi 
vicepreşedinte pot fi exercitate 
două mandate.” 

 
6. Articolul 6 se modifică si va 
avea următorul cuprins: 
„Art.6. - (1) Consiliul Naţional 
are un preşedinte şi 2 
vicepreşedinţi. 
 
 
(2) Preşedintele şi 
vicepreşedinţii Consiliului 
Naţional se aleg de către plen pe 
o perioadă de 4 ani, dintre 
membrii prevăzuţi la art.5 
lit.a). 
 
(3) Mandatul de preşedinte, 
respectiv de vicepreşedinte al 
Consiliului Naţional poate fi 
reînnoit o singură dată. 
 
(4) Preşedintele Consiliul 
Naţional este şi preşedintele 
comisiei permanente. 

 
 
 
Unitate de 
terminologie. 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă şi trimitere 
corectă. 
 
 
 
Pentru o mai bună 
structurare a textului, 
alin.(2) a fost împărţit 
în 3 alineate, având 
reglementări diferite. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
(5) Vicepreşedinţii Consiliul 
Naţional sunt şi vicepreşedinţii 
comisiei permanente.” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

13.  
 
 
Art. 7. - Pot dobândi calitatea de 
membru al Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice 
persoanele care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
 
 
 
 
 
 
a) au cetăţenie română şi 
domiciliul în România; 
b) au capacitate deplină de 
exerciţiu; 
c) nu au suferit condamnări 
pentru infracţiuni săvârşite cu 
intenţie; 
d) nu prezintă afecţiuni de 

 
11. Articolul 7 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art.7.- Pot dobândi calitatea de 
membru al Consiliul Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice 
persoanele care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
a) sunt desemnate în scris de 
organizaţiile reprezentate în 
Consiliul Naţional al 
Pensionarilor şi Persoanelor 
Vârstnice; 
 
 
b) au capacitatea deplină de 
exerciţiu; 
c) nu au antecedente penale.” 

 
7. Articolul 7 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.7. – (1) Pot dobândi 
calitatea de membru al 
Consiliului Naţional persoanele 
care îndeplinesc următoarele 
condiţii: 
a) au cetăţenie română şi 
domiciliul în România; 
b) au capacitate deplină de 
exerciţiu; 
c) nu au suferit condamnări 
pentru infracţiuni săvârşite cu 
intenţie. 
(2) Nu poate dobândi calitatea 
de membru al Consiliului 
Naţional persoana care deţine o 
funcţie în structura de 
conducere a unei organizaţii 
constituită potrivit legislaţiei în 
vigoare, alta decât cea 

 
Formularea propusă la 
lit.a) nu poate fi 
aplicată tuturor 
membrilor Consiliul 
Naţional, întrucât o 
parte din ei sunt aleşi 
la nivel teritorial 
(preşedinţii 
organizaţiilor 
judeţene), iar alţii sunt 
desemnaţi de alte 
instituţii/autorităţi. 
 
Nu se justifică 
eliminarea lit.a) iniţială. 
 
 
Forma propusă la lit.c) 
este restrictivă, 
formularea iniţială a 
legii fiind acoperitoare. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

sănătate care ar putea împiedica 
participarea la acţiunile 
organizate. 
 

prevăzută de Legea nr.502/2004 
şi care desfăşoară activităţi 
prestatoare de servicii pentru 
pensionari, cum ar fi cluburi, 
centre rezidenţiale, servicii 
financiare, case de ajutor 
reciproc, sau activităţi de 
îngrijire  la domiciliu.” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 

 

 
Lit.d) este abrogată 
implicit de către Senat. 
 
 

14.  
Art.8. - Membrii Consiliului 
Naţional al Persoanelor 
Vârstnice, prevăzuţi la art.5 
lit.a) şi b), sunt verificaţi 
individual de comisia prevăzută 
la art.29 înainte de dobândirea 
acestei calităţi, dacă îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 7. 
 

 
12. Articolul 8 se abrogă. 
 

 
Devine pct.8 nemodificat  
 

 

15.  
 
 
Art. 9. - Durata mandatului 
membrilor Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice este de 2 
ani. Mandatul membrilor poate 
fi reînnoit, cu respectarea 

 
13. Articolul 9 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.9. - (1) Durata mandatului 
membrilor Consiliului Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice este de 4 
ani. Mandatul membrilor poate 

 
9. Articolul 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.9. – (1) Durata mandatului 
membrilor Consiliului Naţional 
este de 4 ani.  
 
(2) Mandatul membrilor poate fi 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Unitate de 
terminologie. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

condiţiilor prevăzute la art.7. 
 

fi reînnoit. 
 
 
 
(2) Şedinţa de constituire 
a noului Consiliu se convoacă 
de secretariatul tehnic în 5 
zile de la expirarea 
mandatului membrilor 
Consiliului. 
(3) Validarea noilor 
membri ai Consiliului se face 
individual, prin verificarea 
îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute la art.7, de către 
secretariatul tehnic.” 
 

reînnoit, cu respectarea 
prevederilor art.6 alin.(3) şi a 
condiţiilor prevăzute la art.7.” 
 
Alin.(2) şi (3) se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR  

 
 
 
 
S-au preluat în articolul 
referitor la atribuţiile 
secretariatului tehnic. 

16.  
Art.11. - (1) Calitatea de 
membru al Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice încetează 
în următoarele situaţii: 

..................................... 
d) în caz de revocare de către 
cel care l-a desemnat, pentru 
persoanele prevăzute la art. 5 
lit. c); 

..................................... 
 
 

 
__ 

 
10. La articolul 11, litera d) a 
alineatului (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„d) în caz de revocare, pentru 
persoanele prevăzute la art.5 
lit.b);” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 

 
 
Pentru evitarea unor 
situaţii în care 
persoana care l-a 
numit nu mai ocupă 
funcţia respectivă. 
 
Pentru o trimitere 
corectă. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
17.  

 
 
Art. 12. - În situaţiile prevăzute 
la art.11 alin.(1) va fi numit un 
nou membru, numire care va 
fi confirmată potrivit 
prevederilor art.8. 
 

 
__ 

 
11. Articolul 12 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art.12. - În situaţiile prevăzute 
la art.11 alin.(1) va fi numit un 
nou membru, în termen de 
maximum 45 de zile.” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Art.8 a fost abrogat. 
Este necesară stabilirea 
unui termen în care să 
fie numit un nou 
membru. 

18.  
 
 
Art. 13. - Membrii comisiei 
permanente a Consiliului 
Naţional al Persoanelor Vârstnice 
reprezintă persoanele prevăzute 
la art. 5 lit. b) şi c), astfel încât 
organizaţiile centrale 
reprezentative ale pensionarilor 
să aibă în mod obligatoriu câte 
un reprezentant. 
 

 
14. Articolul 13 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art.13. - Consiliul Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice are o 
Comisie Permanentă alcătuită 
din preşedinte, 2 vicepreşedinţi 
şi 11 membri care reprezintă 
federaţiile şi asociaţiile naţionale 
reprezentative ale pensionarilor 
civili, militari şi veteranilor de 
război, membre ale Consiliului 
Naţional al Organizaţiilor 
Pensionarilor şi Persoanelor 
Vârstnice, reprezentanţii la nivel 
de secretar de stat, din 
Ministerul Muncii şi Justiţiei 

 
12. Articolul 13 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.13. – Consiliul Naţional are 
o comisie permanentă alcătuită 
din: 
a) preşedintele Consiliul 
Naţional; 
b) 2 vicepreşedinţi; 
c) 10 membri, din care: 
(i) reprezentanţii federaţiilor şi 
asociaţiilor naţionale 
reprezentative ale pensionarilor 
civili, ale militarilor şi ale 
veteranilor de război, membre 
ale Consiliul Naţional, altele 
decât cele din care fac parte 
persoanele prevăzute la lit.a) 

 
 
 
 
 
Pentru o mai bună 
structurare a textului. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a asigura o 
prezenţa în comisia 
permanentă a tuturor 
federaţiilor şi 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

Sociale, Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Finanţelor Publice, 
preşedinţii Casei Naţionale de 
Pensii Publice, Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate, 
Institutului Naţional de Statistică 
şi Institutului de Cercetare a 
Calităţii Vieţii.” 
 

şi b); 
(ii) reprezentanţii, la nivel de 
secretar de stat, din Ministerul 
Muncii şi Justiţiei Sociale, 
Ministerul Sănătăţii, Ministerul 
Finanţelor Publice, precum şi 
preşedintele Casei Naţionale de 
Pensii Publice, al Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate şi al 
Institutului Naţional de 
Statistică.” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

asociaţiilor naţionale 
reprezentative. 

19.  
 
 
Art.14. - (1) Prin regulamentul 
de organizare şi funcţionare, în 
structura Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice pot fi 
constituite şi pot funcţiona 
comisii de specialitate pentru 
analizarea şi iniţierea de 
propuneri, în vederea 
soluţionării problemelor ce 
privesc persoanele vârstnice. 
(2) Membrii comisiilor de 
specialitate sunt desemnaţi 

 
15. Articolul 14 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art.14. - In structura Consiliului 
Naţional al Organizaţiilor 
Pensionarilor şi Persoanelor 
Vârstnice pot fi constituite şi pot 
funcţiona comisii de specialitate 
pentru a analiza şi iniţia 
propuneri privind problemele ce 
privesc pensionarii şi persoanele 
vârstnice.” 
 

 
13. Articolul 14 se abrogă. 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 

 
Nu este necesară 
reglementarea 
comisiilor în lege, 
organizarea activităţii 
făcându-se prin 
Regulamentul 
Consiliului Naţional. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

dintre persoanele care au 
calitatea de membru al 
Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice. 
 

20.  
 
 
 

CAPITOLUL IV 
Funcţionarea şi conducerea 

Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice 

 
16. Titlul Capitolului IV se 
modifică si va avea 
următorul cuprins: 

„CAPITOLUL IV 
Funcţionarea şi conducerea 

Consiliului Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor 

şi Persoanelor Vârstnice” 
 

 
Pct.16 se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 

 
Completarea titlului 
cap.III este acoperită 
de prevederile privind 
înlocuirea unor 
sintagme (nr.crt.39 din 
prezentul raport). 

21.  
Art.17. - Plenul asigură 
conducerea generală a 
Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice şi are 
următoarele atribuţii principale: 

........................................ 
c) aprobă componenţa comisiilor 
de specialitate; 

.................................. 
 
 
 
 
 

 
__ 

 
14. La articolul 17, litera c) 
se abrogă. 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 

 
Nu este necesară 
reglementarea 
comisiilor în lege, 
organizarea activităţii 
făcându-se prin 
Regulamentul Consiliul 
Naţional. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
22.  

Art. 18, alin.(2) 
 
(2) Sesiunile plenului se pot 
desfăşura numai în prezenţa a 
cel puţin două treimi din 
numărul membrilor săi. 
 

 
__ 

 
15. La articolul 18, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Sesiunile plenului se pot 
desfăşura numai în prezenţa a 
cel puţin jumătate plus unu 
din numărul membrilor săi.” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru a asigura 
cvorumul necesar 
desfăşurării sesiunilor 
plenului. 
 

23.  
Art. 19. - (1) Comisia 
permanentă a Consiliului 
Naţional al Persoanelor Vârstnice 
este alcătuită din preşedinte, 2 
vicepreşedinţi şi 10 membri. 
Preşedintele Consiliului Naţional 
al Persoanelor Vârstnice este şi 
preşedintele comisiei 
permanente. 

..................................... 
 
 
 
 
 
 

 
17. La articolul 19, alineatul 
(1) se abrogă. 

 
Devine pct.16 nemodificat  

 
A fost preluat în 
reformularea art.5. 



 

21

Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
24.  

Art.19, alin.(2) 
 
(2) Comisia permanentă asigură 
conducerea Consiliului Naţional 
al Persoanelor Vârstnice în 
intervalul dintre şedinţele 
plenului şi adoptă hotărâri cu 
majoritate calificată de voturi, 
urmând ca acestea să fie 
ratificate ulterior de către plen. 
 

 
18. La articolul 19, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Comisia permanentă 
asigură conducerea Consiliul 
Naţional al Organizaţiilor 
Pensionarilor şi Persoanelor 
Vârstnice în intervalul dintre 
şedinţele plenului şi adoptă 
hotărâri cu majoritate calificată 
de voturi, urmând ca acestea să 
fie ratificate ulterior de către 
plen.” 
 

 
Pct.18 se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

 
Completarea denumirii 
Consiliului este 
acoperită de 
prevederile privind 
înlocuirea unor 
sintagme. 
Nu sunt modificări de 
fond ale textului. 
 

25.  
Art.19 alin.(3), literă nouă 
 
(3) Comisia permanentă se 
întruneşte în şedinţe de lucru cel 
puţin o dată pe lună şi are 
următoarele atribuţii principale: 

......................... 
 
 

 
__ 

 
17. La articolul 19 alineatul 
(3), după litera e) se 
introduce o nouă literă, litera 
f), cu următorul cuprins: 
„f) aprobă Regulamentul-cadru 
privind organizarea şi 
funcţionarea consiliilor judeţene 
ale pensionarilor şi persoanelor 
vârstnice, respectiv al 
municipiului Bucureşti” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Prevedere necesară, 
corelată cu obligaţia de 
a aproba acest 
regulament. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
26.  

Art.19, alin.(5) 
 
 
(5) Preşedintele Consiliului 
Naţional al Persoanelor Vârstnice 
beneficiază de o indemnizaţie 
lunară al cărei cuantum este 
egal cu salariul mediu brut 
utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat, iar vicepreşedinţii 
beneficiază de o indemnizaţie 
lunară în cuantum de 50% din 
indemnizaţia preşedintelui. 
Membrii comisiei permanente 
beneficiază de o indemnizaţie 
lunară al cărei cuantum este de 
30% din indemnizaţia 
preşedintelui. 
 

 
__ 

 
18. La articolul 19, 
alineatul (5) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„(5) Membrii comisiei 
permanente beneficiază de o 
indemnizaţie lunară al cărei 
cuantum se stabileşte după cum 
urmează: 
a) indemnizaţia preşedintelui 
este egală cu salariul de bază 
stabilit pentru funcţia de 
conducere de director 
general gradul I, potrivit 
anexei nr.VIII, cap.II, lit.A, 
pct.I, subpct.1, lit.a), nr.crt.4 
din Legea nr.153/2017 
privind salarizarea 
personalului plătit din 
fonduri publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
b) indemnizaţia vicepreşedinţilor 
este în cuantum de 30% din 
indemnizaţia preşedintelui 
stabilită conform lit.a); 
c) indemnizaţia celorlalţi membri 
este în cuantum de 15% din 
indemnizaţia preşedintelui 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru claritatea 
textului. 
 
 
Este necesară 
revizuirea cuantumului 
indemnizaţiilor şi 
raportarea la o funcţie 
echivalentă ca 
importanţă. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

stabilită conform lit.a).” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

27.  
 

Art.20. - Atribuţiile preşedintelui 
şi ale vicepreşedinţilor Consiliului 
Naţional al Persoanelor Vârstnice 
se stabilesc prin regulamentul 
său de organizare şi funcţionare. 

 
19. Articolul 20 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art.20.- (1) Preşedintele 
Consiliului Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice 
îndeplineşte următoarele 
atribuţii: 
a) reprezintă Consiliul în 
relaţiile cu instituţiile centrale de 
stat, cu Guvernul, cu organizaţii 
similare internaţionale, cu 
organizaţiile pensionarilor; 
b) semnează actele 
Consiliului Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice; 
c) semnează documentele 
de încadrare potrivit legii, ale 
personalului din secretariatul 
tehnic al Consiliului Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice. 
 

 
19. Articolul 20 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.20. - (1) Preşedintele 
Consiliul Naţional îndeplineşte 
următoarele atribuţii: 
 
 
 
a) reprezintă Consiliul 
Naţional în relaţiile cu organele 
administraţiei publice 
centrale, cu organizaţii similare 
internaţionale, precum şi cu 
terţii; 
b) semnează documentele 
emise de către Consiliul 
Naţional; 
c) semnează contractele 
individuale de muncă ale 
personalului din cadrul 
secretariatului tehnic; 
d) conduce sesiunile plenului şi 
lucrările comisiei permanente; 
e) alte atribuţii stabilite prin 

 
 
 
Pentru o mai bună 
structurare a textului. 
 
Necesitatea 
reglementării 
atribuţiilor principale. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
(2) Atribuţiile vicepreşedinţilor 
Consiliului Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice se 
stabilesc prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare.” 
 

Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului 
Naţional. 
(2) Atribuţiile vicepreşedinţilor 
Consiliului Naţional se stabilesc 
prin Regulamentul de organizare 
şi funcţionare.” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

28.  
Art. 21. - Preşedintele Consiliului 
Naţional al Persoanelor Vârstnice 
reprezintă consiliul în relaţiile cu 
terţii, potrivit hotărârilor luate 
de comisia permanentă şi de 
plen. 
 

 
20. Articolul 21 se abrogă. 
 

 
Devine pct.20 nemodificat  

 
 

29.  
 
 
 
Art. 22. - (1) Consiliul Naţional 
al Persoanelor Vârstnice, comisia 
permanentă şi comisiile de 
specialitate îşi desfăşoară 
activitatea cu sprijinul 
secretariatului tehnic, format din 
10 persoane, încadrate în muncă 

 
21. La articolul 22, alineatele 
(1), (2) şi (4) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
„Art.22. - (1) În structura 
Consiliului Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice 
funcţionează un secretariat 
tehnic, care este aparatul de 
lucru de specialitate şi tehnico-

 
21. La articolul 22 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
„Art.22. - (1) În subordinea 
comisiei permanente 
funcţionează un secretariat 
tehnic, care reprezintă aparatul 
de lucru de specialitate. 
(2) Personalul din cadrul 
secretariatului tehnic este 
personal contractual, încadrat în 

 
 
 
Comisia permanentă 
este o structură a 
Consiliului Naţional. 
Reglementarea 
statutului juridic al 
secretariatului tehnic şi 
al personalului din 
cadrul acestuia. 
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în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicat, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
(2) Secretariatul tehnic este 
condus de un director general şi 
are un contabil-şef. 
(3) Angajaţii secretariatului 
tehnic nu pot fi membri ai 
Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice. 
 
(4) Salarizarea angajaţilor 
secretariatului tehnic se 
realizează la nivelul prevăzut de 
dispoziţiile legale pentru 
aparatul ministerelor. 
 
(5) Atribuţiile secretariatului 
tehnic sunt stabilite în 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului 
Naţional al Persoanelor 
Vârstnice, iar repartizarea lor pe 
funcţiile de conducere şi 
execuţie se realizează prin fişa 
postului. 
(6) Secretariatul tehnic asigură, 
în principal, lucrările de 

administrativ al Consiliului 
Naţional, format din 10 
persoane. Personalul 
secretariatului tehnic este 
contractual şi se încadrează în 
condiţiile legii. 
(2) Secretariatul tehnic este 
condus de un director general şi 
are un contabil şef, numiţi de 
Comisia Permanentă în condiţiile 
legii. 
(4) Salarizarea angajaţilor 
secretariatului tehnic al Consiliul 
Naţional al Organizaţiilor 
Pensionarilor şi Persoanelor 
Vârstnice se realizează la nivelul 
personalului de specialitate 
(funcţionari publici) din 
Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale.” 

muncă în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii, republicat, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Numărul de posturi 
este de 10, inclusiv funcţiile de 
conducere. 
(3) Activitatea secretariatului 
tehnic este condusă de un 
director şi de un şef birou. 
Secretariatul tehnic are un 
contabil şef.  
(4) Salarizarea funcţiilor de 
conducere se stabileşte la 
nivelul  gradului I al funcţiilor de 
conducere contractuale similare, 
prevăzute în anexa nr.VIII, 
cap.II, lit.B din Legea 
nr.153/2017, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
(5) Salarizarea funcţiilor de 
execuţie din cadrul 
secretariatului tehnic se 
realizează la nivelul prevăzut de 
lege pentru funcţiile contractuale 
prevăzute în anexa nr.VIII, 
cap.II din Legea 
nr.153/2017, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
(6) Angajaţii secretariatului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este necesară 
reglementarea 
salarizării, fără a fi 
asimilate cu alte 
categorii de personal 
bugetar. 
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secretariat pentru desfăşurarea 
activităţii plenului, a comisiei 
permanente şi a comisiilor de 
specialitate ale Consiliului 
Naţional al Persoanelor 
Vârstnice, precum şi cele 
necesare acţiunilor de 
relaţionare cu Guvernul, 
instituţiile publice centrale şi 
locale, prefecturi, consilii 
judeţene şi locale, cu 
reprezentanţi ai societăţii civile 
care au atribuţii şi preocupări în 
domeniul protecţiei persoanelor 
vârstnice; administrează şi 
gestionează fondurile pe care le 
are la dispoziţie, monitorizează 
execuţia bugetară în limita 
fondurilor alocate de la bugetul 
de stat. 

tehnic nu pot fi membri ai 
Consiliul Naţional. 
(7) Atribuţiile secretariatului 
tehnic sunt stabilite în 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliul Naţional 
şi se regăsesc în fişele de 
post ale funcţiilor de conducere, 
respectiv, de execuţie. 
(8) Secretariatul tehnic asigură, 
în principal: 
a) lucrările de secretariat pentru 
desfăşurarea activităţii plenului 
şi a comisiei permanente 
b) activităţile necesare acţiunilor 
de relaţionare cu Guvernul, cu 
instituţiile şi autorităţile publice 
centrale şi locale, cu organizaţii 
ale societăţii civile care au 
atribuţii şi preocupări în 
domeniul protecţiei pensionarilor 
și persoanelor vârstnice; 
c) elaborarea de studii şi 
efectuarea de analize cu privire 
la condiţiile de viaţă ale 
pensionarilor şi persoanelor 
vârstnice; 
d) administrarea şi gestionarea 
fondurilor pe care le are la 
dispoziţie, inclusiv cele alocate 

 
 
 
 
Atribuţiile se stabilesc 
prin fişa postului. 
 
 
 
 
 
 
Reglementarea 
activităţii  şi a 
atribuţiilor 
secretariatului tehnic. 
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potrivit legii; 
e) monitorizarea execuţiei 
bugetare în limita fondurilor 
alocate de la bugetul de stat. 
(9) Secretariatul tehnic verifică 
respectarea aplicării prevederilor 
art.24 şi prezintă  rezultatele 
verificării comisiei permanente 
în scopul validării sau invalidării, 
după caz, a mandatelor de 
preşedinte şi vicepreşedinte al 
consiliului judeţean al 
pensionarilor şi persoanelor 
vârstnice, respectiv al 
municipiului Bucureşti,. 
(10) Secretariatul tehnic verifică 
existenţa documentelor privind 
reprezentativitatea  naţională a 
federaţiilor şi asociaţiilor 
naţionale reprezentative, 
membre ale Consiliul Naţional, şi 
păstrează documentele 
transmise în acest sens.” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
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30.  

 
 
 
Art. 23. - (1) Consiliul Naţional 
al Persoanelor Vârstnice, prin 
secretariatul tehnic, are 
dreptul să solicite de la orice 
persoană juridică de drept public 
sau privat datele şi informaţiile 
necesare pentru îndeplinirea 
atribuţiilor consiliului, iar aceste 
persoane au obligaţia să le 
transmită, cu respectarea 
normelor legale în vigoare. 
(2) Păstrarea şi folosirea datelor 
şi a informaţiilor se vor face cu 
respectarea confidenţialităţii 
stabilite de emitent. 
 

 
22. La articolul 23, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.23. - (1) Consiliul Naţional 
al Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice are 
dreptul să solicite de la orice 
persoană juridică de drept public 
sau privat datele şi informaţiile 
necesare pentru îndeplinirea 
atribuţiilor consiliului, iar aceste 
persoane au obligaţia să le 
transmită, cu respectarea 
normelor legale în vigoare.” 

 
22. Articolul 23 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.23. - (1) Consiliul Naţional 
are dreptul să solicite oricărei 
persoane juridice de drept public 
sau privat date şi informaţii 
necesare pentru îndeplinirea 
atribuţiilor sale, potrivit legii, iar 
acestea au obligaţia să le 
transmită, cu respectarea 
normelor legale în vigoare. 
(2) Păstrarea şi folosirea datelor 
şi a informaţiilor prevăzute la 
alin.(1) se vor face cu 
respectarea politicilor de 
confidenţialitate stabilite de 
emitent, precum şi de 
legislaţia specifică în 
domeniul protecţiei datelor 
cu caracter personal.” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Claritatea textului şi a 
formulării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu dispoziţiile 
legale în vigoare. 
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31.  

 
 
Art. 24. - (1) La nivelul judeţelor 
şi al sectoarelor municipiului 
Bucureşti se înfiinţează şi 
funcţionează câte un consiliu al 
persoanelor vârstnice, 
îndeplinind atribuţiile stabilite în 
regulamentul propriu de 
organizare şi funcţionare. 
(2) Consiliul persoanelor 
vârstnice prevăzut la alin. (1) se 
constituie din toţi preşedinţii sau 
vicepreşedinţii, în cazuri bine 
justificate, ai organizaţiilor 
pensionarilor şi persoanelor 
vârstnice judeţene, respectiv ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, cu personalitate 
juridică sau care sunt afiliate la 
una dintre organizaţiile centrale 
ale pensionarilor cu 
reprezentant în Consiliul 
Naţional al Persoanelor 
Vârstnice. 
(3)Conducerea consiliilor 
judeţene ale persoanelor 
vârstnice, respectiv ale 

 
23. Articolul 24 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art.24.- (1) La nivelul judeţelor 
şi al municipiului Bucureşti 
funcţionează câte un consiliu al 
persoanelor vârstnice, care se 
constituie din preşedinţii 
organizaţiilor judeţene ale 
persoanelor vârstnice, respectiv 
ale municipiului Bucureşti, cu 
personalitate juridică, afiliate la 
una dintre organizaţiile naţionale 
reprezentative ale pensionarilor, 
membre ale Consiliului Naţional 
al Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice. 
(2) Consiliile judeţene ale 
persoanelor vârstnice, respectiv 
consiliul persoanelor vârstnice al 
municipiului Bucureşti, 
îndeplinesc următoarele 
atribuţii: 
a) reprezintă persoanele 
vârstnice la acţiunile organizate 
de prefectură, consiliul judeţean, 
Consiliul General al municipiului 
Bucureşti şi instituţiile 
administraţiei publice locale; 

 
23. Articolul 24 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.24. - (1) La nivelul 
judeţelor şi al municipiului 
Bucureşti funcţionează câte un 
consiliu al pensionarilor şi  
persoanelor vârstnice, care se 
constituie din preşedinţii 
organizaţiilor judeţene ale 
pensionarilor şi persoanelor 
vârstnice, respectiv ale 
municipiului Bucureşti, cu 
personalitate juridică, afiliate la 
una dintre federaţiile naţionale 
reprezentative ale pensionarilor, 
membre ale Consiliului Naţional. 
(2) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(1), din consiliul 
judeţean al pensionarilor şi 
persoanelor vârstnice, respectiv 
al municipiului Bucureşti fac 
parte şi filialele judeţene ale 
asociaţiilor naţionale 
reprezentative ale pensionarilor 
militari şi cele ale veteranilor de 
război, membre ale Consiliul 
Naţional. 
(3) Consiliul judeţean al 

 
 
 
Este necesară 
reglementarea 
organizării consiliilor 
judeţene, inclusiv a 
atribuţiilor acestora. 
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sectoarelor municipiului 
Bucureşti, este asigurată de un 
preşedinte şi de un 
vicepreşedinte şi se desfăşoară 
prin aportul voluntar al celorlalţi 
membri ai acestora. 
(4)Preşedintele, vicepreşedintele 
şi membrii consiliilor judeţene 
ale persoanelor vârstnice, 
respectiv ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, se aleg 
pe o perioadă de 2 ani, cu 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la art. 7. 
(5)Preşedinţii consiliilor judeţene 
ale persoanelor vârstnice, 
respectiv ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, 
beneficiază, trimestrial, de o 
indemnizaţie la nivelul salariului 
de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată, iar 
vicepreşedinţii, de o 
indemnizaţie trimestrială în 
cuantum de 75% din acesta. 

b) semnalează prefecturilor 
şi primăriilor apariţia unor 
aspecte de ordin economic şi 
social care impun elaborarea şi 
adoptarea de noi hotărâri sau de 
reconsiderare şi completare a 
celor existente; 
c) intervine la organele 
administraţiei publice locale 
pentru eliminarea unor 
disfuncţionalităţi care pot apărea 
în plata drepturilor pensionarilor 
reglementate prin lege, precum 
şi în ocrotirea sănătăţii 
persoanelor vârstnice; 
d) analizează cauzele 
eventualelor stări conflictuale în 
care sunt implicate persoane 
vârstnice şi face propuneri 
pentru soluţionarea acestora la 
serviciile publice şi instituţiile cu 
atribuţii în domeniu; 
e) se preocupă de 
soluţionarea problemelor 
semnalate pe plan local de către 
persoanele vârstnice prin 
colaborare cu agenţiile pentru 
plăţi şi inspecţie socială, casele 
de asigurări de sănătate 
judeţene, respectiv din 

pensionarilor şi persoanelor 
vârstnice, respectiv al 
municipiului Bucureşti, are 
următoarele atribuţii: 
a) reprezintă pensionarii şi 
persoanele vârstnice la acţiunile 
organizate de autorităţile şi 
instituţiile administraţiei publice 
locale; 
b) semnalează autorităţilor 
administraţiei publice locale 
apariţia unor probleme de ordin 
economic şi social cu care se 
confruntă pensionarii şi 
persoanele vârstnice;  
c) sesizează organelor 
competente apariţia unor 
disfuncţionalităţi cu privire la 
drepturile pensionarilor şi 
persoanelor vârstnice 
reglementate prin lege; 
d) analizează cauzele 
eventualelor stări conflictuale în 
care sunt implicaţi pensionarii şi 
persoanele vârstnice şi face 
propuneri pentru soluţionarea 
acestora la serviciile publice şi 
instituţiile cu atribuţii în 
domeniu; 
e) se preocupă de 
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municipiul Bucureşti şi casele de 
pensii judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
f) desemnează 
reprezentanţii săi în consiliul de 
administraţie al casei de 
asigurări de sănătate; 
g) participă cu reprezentant 
în colective de lucru organizate 
la nivelul instituţiilor publice 
locale pentru elaborarea de 
propuneri şi stabilirea de măsuri 
în domeniile lor de activitate. 
(3) Conducerea consiliilor 
judeţene ale persoanelor 
vârstnice şi a consiliului 
persoanelor vârstnice al 
municipiului Bucureşti este 
asigurată de un preşedinte şi de 
un vicepreşedinte, aleşi pentru o 
perioadă de 4 ani de membrii 
consiliului. Preşedintele 
consiliului judeţean al 
persoanelor vârstnice se alege 
dintre preşedinţii organizaţiilor 
judeţene reprezentative ale 
pensionarilor. Organizaţia 
judeţeană a pensionarilor din 
care face parte preşedintele 
consiliului trebuie să aibă sediul 

soluţionarea problemelor 
semnalate pe plan local de către 
pensionari şi persoane vârstnice 
prin colaborare cu agenţiile 
judeţene pentru plăţi şi inspecţie 
socială, casele teritoriale de 
pensii, casele de asigurări de 
sănătate judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
f) desemnează 
reprezentanţii săi în consiliul de 
administraţie al casei de 
asigurări de sănătate judeţene, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti; 
g) colaborează cu autorităţile 
publice locale la elaborarea de 
propuneri şi stabilirea de măsuri 
de interes pentru pensionari şi 
persoanele vârstnice. 
(4) Conducerea consiliului 
judeţean al pensionarilor şi 
persoanelor vârstnice, respectiv 
al municipiului Bucureşti este 
asigurată de un preşedinte şi de 
un vicepreşedinte. 
(5) Preşedintele consiliului 
judeţean al pensionarilor şi 
persoanelor vârstnice, respectiv 
al municipiului Bucureşti, este 
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în oraşul de reşedinţă al 
judeţului. Funcţiile de preşedinte 
şi vicepreşedinte ale consiliului 
judeţean al persoanelor 
vârstnice pot fi exercitate două 
mandate. 
(4) Preşedinţii şi 
vicepreşedinţii organizaţiilor de 
pensionari care sunt, în acelaşi 
timp şi lideri ai unor structuri 
care nu sunt organizate în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.502/2004 şi funcţionează în 
baza altor legi, nu pot să deţină 
funcţia de preşedinte sau 
vicepreşedinte al consiliului 
judeţean al persoanelor 
vârstnice. 
(5) Modul de lucru al 
consiliilor judeţene ale 
persoanelor vârstnice şi al 
Consiliului Persoanelor Vârstnice 
al Municipiului Bucureşti se 
stabileşte prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare 
propriu, elaborat conform 
Regulamentului cadru aprobat 
de Comisia Permanentă. 
(6) Preşedinţii consiliilor 
judeţene ale persoanelor 

desemnat de organizaţia 
judeţeană a pensionarilor şi 
persoanelor vârstnice, respectiv 
a municipiului Bucureşti cu cel 
mai mare număr de membri 
cotizanţi. Organizaţia judeţeană 
din care face parte preşedintele 
consiliului judeţean al 
pensionarilor şi persoanelor 
vârstnice, respectiv al 
municipiului Bucureşti, trebuie 
să aibă sediul în municipiul  
reşedinţă de judeţ sau în 
municipiul Bucureşti, după caz.  
(6) Vicepreşedintele consiliului 
judeţean al pensionarilor şi 
persoanelor vârstnice, respectiv 
al municipiului Bucureşti, este 
ales de către membrii acestuia şi 
nu poate face parte din aceeaşi 
organizaţie a pensionarilor din 
care face parte preşedintele. 
(7) Mandatul preşedintelui şi 
vicepreşedintelui consiliului 
judeţean al pensionarilor şi 
persoanelor vârstnice, respectiv 
al municipiului Bucureşti este de 
4 ani şi poate fi reînnoit o 
singură dată.  
(8) Funcţia de preşedinte sau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33

Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

vârstnice şi preşedintele 
Consiliului Persoanelor Vârstnice 
al Municipiului Bucureşti 
beneficiază trimestrial de o 
indemnizaţie la nivelul salariului 
de bază minim brut pe 
economie, iar vicepreşedintele 
de o indemnizaţie trimestrială în 
cuantum de 75% din acesta.” 
 

vicepreşedinte al consiliului 
judeţean al pensionarilor şi 
persoanelor vârstnice, respectiv 
al municipiului Bucureşti, nu 
poate fi ocupată de persoane 
care deţin funcţii de conducere 
sau sunt membri în cadrul unor 
organisme care nu sunt 
organizate sau nu funcţionează 
în conformitate cu prevederile 
Legii nr.502/2004. 
(9) Modul de lucru al 
consiliului judeţean al 
pensionarilor şi persoanelor 
vârstnice, respectiv al 
municipiului Bucureşti se 
stabileşte prin Regulamentul 
propriu de organizare şi 
funcţionare, elaborat conform 
Regulamentului-cadru prevăzut 
la art.19 alin.(3) lit.f). 
(10) Preşedintele consiliului 
judeţean al pensionarilor şi 
persoanelor vârstnice, respectiv 
al municipiului Bucureşti 
beneficiază trimestrial de o 
indemnizaţie la nivelul salariului 
de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată, iar 
vicepreşedintele beneficiază de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitate de 
terminologie. 
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o indemnizaţie trimestrială în 
cuantum de 75% din acesta.” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

32.  
Art. 25. - (1)Pentru soluţionarea 
pe plan central a problematicii 
persoanelor vârstnice, în cadrul 
aparatului de specialitate al 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice vor fi desemnate 
persoane care vor asigura 
colaborarea permanentă cu 
Consiliul Naţional al Persoanelor 
Vârstnice. 
(2) Pentru soluţionarea pe plan 
local a problematicii persoanelor 
vârstnice, în cadrul fiecărei 
direcţii de muncă şi protecţie 
socială judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, este 
desemnată persoana care 
asigură colaborarea permanentă 
cu consiliile judeţene ale 
persoanelor vârstnice, respectiv 
ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti. 

 
24. Articolul 25 se abrogă. 
 

 
Devine pct.24 nemodificat  
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33.  

 
 
Art.26. - Prefecturile, 
consiliile judeţene, Consiliul 
General al Municipiului 
Bucureşti şi consiliile locale 
vor sprijini consiliile judeţene ale 
persoanelor vârstnice, respectiv 
ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, precum şi Consiliul 
Naţional al Persoanelor Vârstnice 
pentru repartizarea sediilor 
necesare desfăşurării activităţii. 
 

 
__ 

 
25. Articolul 26 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art.26. – Autorităţile 
administraţiei publice locale 
vor sprijini consiliile judeţene ale 
pensionarilor şi persoanelor 
vârstnice, respectiv al 
municipiului Bucureşti, precum 
şi Consiliul Naţional, în 
vederea repartizării sediilor 
necesare desfăşurării activităţii 
acestora.” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Unitate de 
reglementare. 
 

34.  
 
 
 
 
Art. 27. - (1) Finanţarea 
cheltuielilor curente şi de capital 
ale Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice şi ale 
consiliilor judeţene ale 
persoanelor vârstnice, respectiv 
ale sectoarelor municipiului 

 
25. La articolul 27, 
alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„Art.27.- (1) Finanţarea 
cheltuielilor curente şi de capital 
ale Consiliului Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice şi ale 
consiliilor judeţene ale 
pensionarilor şi persoanelor 

 
26. La articolul 27, 
alineatul (3) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nu se justifică 
modificarea alin.(1) 
întrucât nu sunt 
modificări de fond, iar 
modificarea denumirii 
Consiliului este 
acoperită de 
prevederile privind 
înlocuirea unor 
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Bucureşti, se asigură din donaţii, 
sponsorizări, alte activităţi 
nonprofit, realizate în condiţiile 
legii, precum şi din transferuri 
de la bugetul de stat care se 
prevăd în bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

........................... 
(3) Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, în calitate de 
ordonator principal de credite, 
asigură Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice fondurile 
pentru decontarea 
cheltuielilor prevăzute la 
alin. (2), pe baza 
documentelor justificative, 
potrivit legii. În cazul consiliilor 
judeţene ale persoanelor 
vârstnice, respectiv ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, aceste documente se 
elaborează sub coordonarea 
metodologică a direcţiilor de 
muncă şi protecţie socială 
judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, aflate în 
subordinea Ministerului Muncii, 

vârstnice se asigură din 
transferuri de la bugetul de stat, 
care se prevăd în bugetul 
Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale, din donaţii şi 
sponsorizări realizate în 
condiţiile legii. 
 
 
(2) Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale, în calitate de 
ordonator principal de credite 
asigură Consiliului Naţional al 
Organizaţiilor Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice fondurile 
necesare efectuării cheltuielilor 
prevăzute la alin.(2) care vor fi 
justificate ulterior potrivit legii.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(3) Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale, în calitate de 
ordonator principal de credite, 
asigură Consiliului Naţional 
fondurile necesare efectuării 
cheltuielilor prevăzute la 
alin.(2), care vor fi justificate 
potrivit legii.” 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

sintagme (nr.crt.39 din 
prezentul raport). 
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Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice.â 

........................ 
 

35.  
Art.28, alin.(1) 
 
Art.28. - (1) În termen de 30 de 
zile de la data publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, 
organizaţiile centrale ale 
pensionarilor vor constitui o 
comisie de pregătire pentru 
înfiinţarea şi organizarea 
primului Consiliu Naţional al 
Persoanelor Vârstnice. 
 

 
26. La articolul 28, alineatul 
(1) se abrogă. 

 
Devine pct.27 nemodificat   

 

36.  
Art.28, alin.(2) 
 
 
(2) În sensul prezentei legi, prin 
organizaţie centrală 
reprezentativă a pensionarilor se 
înţelege organizaţia care 
îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii: 
 
 

 
27. La articolul 28, alineatele 
(2) şi (3) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 „(2) În sensul prezentei legi, 
prin organizaţie centrală 
reprezentativă a pensionarilor se 
înţelege organizaţia cu atribuţii 
de reprezentare a pensionarilor, 
înfiinţată şi/sau care 
funcţionează conform Legii 
nr.502/2004 şi îndeplineşte 

 
28. La articolul 28, alineatele 
(2) şi (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 „(2) În înţelesul prezentei legi, 
prin federaţie naţională 
reprezentativă a pensionarilor se 
înţelege organizaţia cu atribuţii 
de reprezentare a pensionarilor, 
înfiinţată şi/sau care 
funcţionează conform Legii 
nr.502/2004 şi care îndeplineşte 

 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Unitate de 
reglementare. 
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a) are minimum 75.000 de 
membri cotizanţi; 
b) are cel puţin 15 filiale la nivel 
de judeţ şi, respectiv, al 
municipiului Bucureşti; 
c) desfăşoară în mod constant 
acţiuni de ajutorare a 
persoanelor vârstnice 
dezavantajate. 
 
(3) Sunt exceptate de la 
obligaţia îndeplinirii condiţiei 
prevăzute la alin. (2) lit. a) 
organizaţiile centrale 
reprezentative ale pensionarilor 
militari şi cele ale veteranilor de 
război. 

cumulativ următoarele condiţii: 
a) are minimum 75.000 de 
membri cotizanţi; 
b) are în structura ei cel 
puţin 20 de organizaţii judeţene; 
 
c) desfăşoară în mod 
constant acţiuni de ajutorare a 
persoanelor vârstnice 
dezavantajate. 
 
 
(3) Sunt exceptate de la 
obligaţia îndeplinirii condiţiei 
prevăzute la alin.(2) lit.a) 
asociaţiile naţionale 
reprezentative ale pensionarilor 
militari şi cele ale veteranilor de 
război.” 
 

cumulativ următoarele condiţii: 
a) are minimum 75.000 de 
membri cotizanţi; 
b) are în structura ei cel puţin 
20 de organizaţii judeţene, 
inclusiv în municipiul 
Bucureşti; 
c) desfăşoară în mod 
constant acţiuni de sprijin, 
inclusiv material, a 
pensionarilor şi persoanelor 
vârstnice dezavantajate.” 
 
Alin.(3) nemodificat  
 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

 
 
 
 
 
 
 
Claritatea formulării. 
 
 
 

37.  
Art. 29. - Comisia de pregătire 
pentru înfiinţarea şi organizarea 
primului Consiliu Naţional al 
Persoanelor Vârstnice este 
formată din 15 membri, câte 2 
din partea organizaţiilor centrale 
ale pensionarilor, şi este 
condusă de ministrul muncii, 
familiei, protecţiei sociale şi 

 
28. Articolele 29, 30 şi 31 se 
abrogă. 

 
29. Articolele 29 - 32 se 
abrogă.  
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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persoanelor vârstnice. 
 
Art. 30. - Comisia de pregătire 
pentru înfiinţarea şi organizarea 
Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice are 
următoarele atribuţii: 
a)confirmă membrii primului 
Consiliu Naţional al Persoanelor 
Vârstnice, la propunerea 
consiliilor judeţene ale 
persoanelor vârstnice, respectiv 
ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi, respectiv, a 
organizaţiilor centrale ale 
pensionarilor; 
b)elaborează proiectul 
Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului 
Naţional al Persoanelor 
Vârstnice; 
c)convoacă plenul Consiliului 
Naţional al Persoanelor Vârstnice 
în prima şedinţă. 
 
Art. 31. - Comisia de pregătire 
pentru înfiinţarea şi organizarea 
Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice îşi 
încetează activitatea la prima 
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şedinţă a plenului consiliului, a 
cărei dată de desfăşurare nu 
poate depăşi 3 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi. 
 
Art. 32. - La expirarea 
mandatului membrilor Consiliului 
Naţional al Persoanelor 
Vârstnice, secretariatul tehnic 
preia atribuţiile comisiei de 
pregătire prevăzute la art. 30, 
pentru înfiinţarea unui nou 
consiliu, şi se preocupă ca într-o 
perioadă de cel mult 30 de zile 
acesta să fie validat şi să aleagă 
preşedintele şi vicepreşedintele. 
 

38.  
__ 

 
29. Articolul 32 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.32. - Secretariatul tehnic 
verifică respectarea aplicării 
prevederilor art.24 şi propune 
Comisiei Permanente validarea 
alegerilor preşedinţilor şi 
vicepreşedinţilor consiliilor 
judeţene şi ai consiliului 
municipiului Bucureşti, verifică şi 
păstrează documentele pe care 

 
Pct.29 se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

 
Prevederile s-au 
preluat în cuprinsul 
art.22, la atribuţiile 
secretariatului tehnic. 
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le transmit federaţiile naţionale 
reprezentative ale pensionarilor 
şi asociaţiile naţionale 
reprezentative ale pensionarilor 
militari şi cele ale veteranilor de 
război, membre ale Consiliul 
Naţional al Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice, privind 
reprezentativitatea lor 
naţională.” 
 

39.  
__ 

 
30. În cuprinsul Legii 
nr.16/2000 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice, 
republicată, sintagma consiliile 
persoanelor vârstnice ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti se înlocuieşte cu 
sintagma consiliile pensionarilor 
şi persoanelor vârstnice al 
municipiului Bucureşti, iar 
sintagma organizaţii centrale 
reprezentative ale pensionarilor 
se înlocuieşte cu sintagma 
federaţii şi asociaţii naţionale 
reprezentative ale pensionarilor, 
iar denumirea Consiliul Naţional 

 
30. În tot cuprinsul legii, 
sintagma „Consiliul Naţional al 
Persoanelor Vârstnice” se 
înlocuiește cu sintagma 
„Consiliul Naţional al 
Organizațiilor de Pensionari și al 
Persoanelor Vârstnice”, 
sintagma ”consiliile judeţene ale 
persoanelor vârstnice, respectiv 
ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti” se înlocuieşte cu 
sintagma ”consiliile judeţene ale 
pensionarilor şi persoanelor 
vârstnice, respectiv al 
municipiului Bucureşti”.  
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 

 
Suntem în interiorul 
legii, ca atare nu este 
necesară inserarea 
titlului. 
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al Persoanelor Vârstnice se 
înlocuieşte cu sintagma Consiliul 
Naţional al Organizaţiilor 
Pensionarilor şi Persoanelor 
Vârstnice. 
 

 

40.  
__ 

 
Art.II. - Mandatul de 2 ani al 
preşedintelui şi vicepreşedintelui 
în funcţie la data intrării în 
vigoare a prezentei legi se 
prelungeşte la 4 ani. 
 

 
Art.II. - Mandatul preşedintelui 
şi al vicepreşedinţilor Consiliului 
Naţional al Organizaţiilor de 
Pensionari şi al Persoanelor 
Vârstnice, respectiv al consiliilor 
judeţene ale pensionarilor şi 
persoanelor vârstnice, respectiv 
al municipiului Bucureşti, în 
funcţie la data intrării în vigoare 
a prezentei legi, se prelungeşte 
la 4 ani. 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

 
Corectitudinea 
formulării. 

41.  
__ 

 
__ 

 
Art.III. – Prevederile art.19 
alin.(5) din Legea nr.16/2000 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional 
al Persoanelor Vârstnice, 
republicată, astfel cum au fost 
modificate prin prezenta lege, se 

 
Pentru a da 
posibilitatea cuprinderii 
în buget a sumelor 
necesare. 
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aplică începând cu data de 1 
ianuarie 2019. 
 
Autori: membrii comisiei PSD, 
ALDE şi UDMR 
 

42.  
__ 

 
Art.III. - Legea nr.16/2000 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional 
al Persoanelor Vârstnice, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.190 din 
18 martie 2014, cu modificările 
şi completările aduse prin 
prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare.  
 

 
Devine art.IV nemodificat  

 

 

 


		2018-11-19T17:25:42+0200
	Lidia Vladescu




