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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  

 

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE 

PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

Nr. 4c-15/97 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI 

PROTECŢIE SOCIALĂ 

Nr. 4c-9/278 

 

 

Bucureşti, 6 martie 2023 

 

PLx 178/2022 

 

Către 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

  

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015 

privind pensiile militare de stat, trimis spre dezbatere în fond Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială cu adresa nr. PLx 178/2022 din 11 aprilie 2022. 

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

PREȘEDINTE 

LAURENȚIU - DAN LEOREANU 

PREȘEDINTE 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE 

PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

Nr. 4c-15/97 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI 

PROTECŢIE SOCIALĂ 

Nr. 4c-9/278 

 

 

Bucureşti, 6 martie 2023 

 

PLx 178/2022 

 
RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 67 

din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 

 

 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015 privind 

pensiile militare de stat, trimis cu adresa nr. PLx  178/2022 din 11 aprilie 2022. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

art.67 din Legea nr.223/2015, în sensul instituirii posibilităţii transmiterii de către 

casele de pensii sectoriale, în funcţie de opţiunea pensionarului, a taloanelor de 

plată a drepturilor prevăzute de lege, la domiciliul sau la reşedinţa acestuia din 

România, precum şi, la cerere, în format electronic, pe e-mail sau în contul online 

deschis de către pensionari în portalul fiecărei case sectoriale. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa 

legislativă în ședința din 4 aprilie 2022. 
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La întocmirea prezentului raport comun s-au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.132/10.02.2022) 

• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.553/01.02.2022) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13//266/19.04.2022) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor 

(nr.4c-19/76/20.04.2022) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/239/27.04.2022) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr.4c-20/150/19.04.2022) 

• punctul de vedere, favorabil, al Guvernului (nr.96/16.03.2022). 

 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două comisii 

au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut proiectul de 

lege şi documentele conexe în şedinţele din 17 mai 2022 şi 20 februarie 2023 şi au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege cu 

amendamente admise. 

La lucrările comisiei au participat deputaţii conform listei de prezenţă. 

La dezbateri a participat dl Valeriu Roșu, General Brigadă în cadrul 

Ministerului Apărării Naționale 

 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 

dezbătut proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţele din 31 mai 2022 şi 

28 februarie 2023 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului 

de lege cu amendamente admise. 

La lucrările comisiei au participat deputaţii conform listei de prezenţă. 

La dezbateri a participat dl Eduard Bachide, Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Apărării Naționale. 

 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii 

au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege 

cu amendamente, redate în Anexa care face parte din prezentul raport comun. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE 

LAURENȚIU – DAN LEOREANU 

PREȘEDINTE 

ADRIAN SOLOMON 

 

 

 

SECRETAR 

DUMITRU RUJAN 

 

 

 

 

SECRETAR 

TUDOR POLAK 

Întocmit, 

Şef birou Lidia Vlădescu 

 

Consilier parlamnetar Andrei Pană 
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ANEXA 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma dezbaterilor, Comisiile au hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

1.   

__ 

 

Titlul legii 

 

Lege pentru modificarea şi 

completarea art.67 din Legea 

nr.223/2015 privind 

pensiile militare de stat 

 

 

Nemodificat  

 

2.   

__ 

 

Articol unic. - Articolul 67 din 

Legea nr.223/2015 privind pensiile 

militare de stat, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.556 din 27 iulie 2015, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, 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 Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

3.   

Art.67 

 

(3) Casele de pensii sectoriale 

transmit lunar, la domiciliul 

beneficiarilor din România, prin 

Compania Naţională "Poşta Română" 

- S.A., taloanele de plată a drepturilor 

prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent 

de modalitatea de plată pentru care au 

optat beneficiarii acestora. 

 

1. Alineatul (3) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„(3) Casele de pensii sectoriale 

transmit lunar, la domiciliul sau, 

după caz, la solicitarea 

beneficiarilor, la reşedinţa acestora 

din România, prin Compania 

Naţională „Poşta Română” - S.A., 

taloanele de plată a drepturilor 

prevăzute la alin.(1) şi (2), indiferent 

de modalitatea de plată pentru care 

au optat beneficiarii acestora.” 

 

Partea introductivă – nemodificată 

 

„(3) Casele de pensii sectoriale 

transmit lunar, la domiciliul sau, 

după caz, la solicitarea 

pensionarilor, la reşedinţa acestora 

din România, prin Compania 

Naţională „Poşta Română” - S.A., 

taloanele de plată a drepturilor, 

potrivit alin.(1) şi (2), indiferent de 

modalitatea de plată pentru care 

aceştia au optat.” 

 

Autori: membrii comisiilor  

 

 

 

 

 

 

 

Corelare cu terminologia 

utilizată. 

4.    

2. După alineatul (3) se introduc 

şase noi alineate, alin.(4) - (9), cu 

următorul cuprins: 

„(4) Casele de pensii sectoriale 

transmit, la cerere, în format 

electronic, pe e-mail sau în contul on-

line deschis în portalul fiecărei case 

sectoriale, talonul de plată 

beneficiarilor care au optat pentru 

efectuarea plăţii drepturilor potrivit 

alin.(1) şi (2) în cont curent sau în 

cont de card, situaţie în care 

transmiterea taloanelor de plată 

potrivit alin.(3) se efectuează doar la 

solicitarea persoanelor îndreptăţite. 

 

 

Partea introductivă – nemodificată 

 

 

„(4) Casele de pensii sectoriale 

transmit, la cerere, pe e-mail sau în 

contul on-line deschis în portalul 

fiecărei case sectoriale, talonul de 

plată în format electronic, 

pensionarilor care au optat pentru 

efectuarea plăţii drepturilor 

prevăzute la alin.(1) şi (2) în cont 

curent sau în cont de card, situaţie în 

care transmiterea taloanelor de plată, 

potrivit alin.(3), se efectuează doar la 

solicitarea persoanelor îndreptăţite. 

 

 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 

 

 

 

 

Unitate de terminologie. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

 

(5) Talonul de plată cu privire la 

sumele plătite se transmite începând 

cu luna următoare înregistrării cererii, 

în maximum 48 de ore de la 

efectuarea plăţii drepturilor în cont 

curent sau cont de card. 

 

 

(6) Talonul de plată cu privire la 

sumele plătite, transmis în format 

electronic, produce efecte juridice 

identice cu talonul de plată cu privire 

la sumele plătite transmis lunar la 

domiciliu sau, după caz, la reşedinţa 

beneficiarilor prin serviciul de 

corespondenţă standard. 

 

(7) Talonul de plată cu privire la 

sumele plătite, în format electronic, 

este acceptat ca document valid în 

relaţia cu toate instituţiile şi 

autorităţile publice. Instituţiile şi 

autorităţile publice care îl solicită nu 

vor condiţiona oferirea de informaţii 

sau de servicii de prezentarea 

talonului de plată în format fizic. 

 

(8) Talonul de plată cu privire la 

sumele plătite, în format electronic, 

conţine toate elementele de 

identificare unică de pe talonul de 

plată fizic omolog. 

 

(5) Talonul de plată cu privire la 

sumele plătite se transmite începând 

cu luna următoare înregistrării cererii 

prevăzute la alin.(4), în maximum 

48 de ore de la efectuarea plăţii 

drepturilor în cont curent sau cont de 

card. 

 

(6) Talonul de plată transmis în 

format electronic produce efecte 

juridice identice cu talonul de plată 

transmis lunar la domiciliul sau, 

după caz, la reşedinţa pensionarului.  

 

 

 

 

(7) Talonul de plată transmis în 

format electronic este acceptat ca 

document valid în relaţia cu toate 

instituţiile şi autorităţile publice. 

Instituţiile şi autorităţile publice care 

îl solicită nu vor condiţiona oferirea 

de informaţii sau de servicii de 

prezentarea talonului de plată în 

format fizic. 

 

(8) Talonul de plată transmis în 

format electronic conţine toate 

elementele de identificare unică de pe 

talonul de plată emis pe suport 

hârtie. 

 

 

 

 

 

Identificarea textului. 

 

 

 

 

 

 

Corectitudinea 

formulării. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

 

(9) Casele de pensii sectoriale 

arhivează taloanele de plată cu privire 

la sumele plătite, transmise în format 

electronic, în conformitate cu 

prevederile Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996, republicată, în condiţiile 

tehnice stabilite de Legea 

nr.135/2007 privind arhivarea 

documentelor în formă electronică, 

republicată.” 

 

 

(9) Casele de pensii sectoriale 

arhivează taloanele de plată transmise 

în format electronic în conformitate 

cu prevederile Legii Arhivelor 

Naţionale nr.16/1996, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, precum şi în condiţiile 

tehnice stabilite de Legea 

nr.135/2007 privind arhivarea 

documentelor în formă electronică, 

republicată.” 

 

Autori: membrii comisiilor  

 

 

 

 

 

 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 

 
 

 


