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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 decembrie 2021 

Nr. 4c-9/224 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii 

legislative pentru modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice, retrimisă Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială cu adresa nr. Plx 89/2015 din 9 martie 2016, în 

vederea reexaminării. 

 
Menţionăm că propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei în 

temeiul art.104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările ulterioare.  

 
 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON  
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 decembrie 2021 

Nr. 4c-9/224 
 
 

RAPORT  SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.87 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
 
 
 

În temeiul art. 104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, propunerea legislativă pentru 
modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin 
adresa nr. Plx 89/2015 din 9 martie 2016, în vederea reexaminării. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
art.87 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în 
sensul prelungirii perioadei de acordare a pensiei de urmaş, de la 6 luni la 
12 luni de la data decesului susţinătorului, pentru soţul supravieţuitor care 
nu a împlinit vârsta standard de pensionare, dacă în această perioadă nu 
realizează venituri lunare sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din 
câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat.  

 
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 7 decembrie 2021, 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), 
respingerea propunerii legislative întrucât iniţiatorii nu precizează 
sursele financiare necesare aplicării măsurii propuse, încălcând astfel 
dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia României, precum şi cele ale 
art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, iar 
modificarea propusă ar produce un dezechilibru între veniturile şi 
cheltuielile sistemului public de pensii. 
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La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din totalul de 20 de 

membri ai comisiei. 
 
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, domnul Cătălin Boboc – Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Muncii și Solidarității Sociale. 

 
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 calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 24 februarie 2015. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative şi a 

documentelor conexe, membrii Comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport suplimentar, de menţinere a 
soluţiei anterioare, respectiv respingerea propunerii legislative, 
exprimată în raportul anterior cu nr. 4c-7/115 depus în data de 1 
septembrie 2015. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON 

SECRETAR, 
Dan Constantin ŞLINCU 

 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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