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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 24 noiembrie 2020 

Nr. 4c-9/806 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în 

procedură de urgență, cu adresa nr. Plx 609/2020 din 6 octombrie 

2020, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 

Lidia Vladescu
comisie
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 24 noiembrie 2020 

Nr. 4c-9/806 
 
 

R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea 

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

 

 

În temeiul 94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 
adresa nr. Plx 609/2020 din 6 octombrie 2020, cu dezbaterea pe fond, 
în procedură de urgență, a  propunerii legislative pentru modificarea și 

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

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările 

și completările ulterioare, în sensul reglementării unei excepții de la regula 

privind termenul general de prescripție pentru recuperarea de către 

beneficiarului dreptului de pensie a sumelor neplătite de către organul 

administrativ competent din cauza unei erori materiale intervenite în 

procesul administrativ de evaluare, prelucrare și redactare a datelor în 

vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori 

în sistemul electronic de punere în plată a deciziei. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.799/12.08.2020) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.6168/24.07.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/563/12.10.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/518/15.10.2020) 
 

Lidia Vladescu
comisie



 

3/3

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a comisiei din 23 
noiembrie 2020 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
domnul Petronel Munteanu - secretar general adjunct în Ministerul Muncii 
şi Protecţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei au participat membrii comisiei conform listei de 

prezenţă. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 30 

septembrie 2020. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât, prin derogare de la 
prevederile Codului civil referitoare la termenul de prescripție, potrivit 
Legii nr.188 din 21 august 2020 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, drepturile de pensii 
stabilite/recalculate în condițiile legii, se plătesc de la data acordării 
înscrisă în decizia emisă de casa teritorială de pensii. 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ  

             
 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  

 


