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AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi 

agenţilorUniuniiEuropene 
   

În conformitate cu prevederile art. 95și 117 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şiimunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şiavizare, în procedură de urgență, cu Proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.86/2021 privind  transferul 
drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilorUniunii Europene,  trimis cu  adresa  nr. 
PL x 413 din 4 octombrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/813 din 13 octombrie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţiloreste Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința 
din 27 septembrie 2021. 

Consiliul Legislativ a avizat negativinițiativa legislativă cu avizul nr. 648 din 9 
august 2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege. 
Comisia  pentru drepturile omului culte și problemele minorităților naționale a 

avizat negativ proiectul de lege cu avizul nr. 4c-6/903/14 octombrie 2021. 
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  a avizat negativ 

proiectul de lege prin avizul nr. 4c-20/378 din 12 octombrie 2021. 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță național ă a avizat favorabil 

proiectul de lege cu avizul nr. 4c-15/337 din 5 octombrie 2021. 
Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare,  Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa 
desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din data de 16 februarie2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea procedurii de calcul şi de 
transfer a drepturilor de pensie ale funcţionarilor Uniunii Europene, către sistemul de pensii 
al UE, respectiv a valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite 
în România (transfer in), precum şi procedura de transfer către România, a valorii de capital 
a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE, dobândite în sistemul de pensii al UE (transfer 
out), precum şi asigurarea respectării hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 
16.12.2004, pronunţată în cauza C-293/03 Gregorio My v Office naţional des pensions 
(ONP). De asemenea, măsurile preconizate sunt menite a evita posibile situaţii de conflict 
care ar putea conduce la deschiderea procedurii pre-contencioase împotriva României de 
către Comisia Europeană pentru neaplicarea prevederilor Regulamentului (CEE, Euratom, 
CECO) nr.259/68, versiunea consolidată. 

La dezbateri, membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social. 
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În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale 
funcţionarilorşiagenţilor Uniunii Europene 

În raport de obiectul şiconţinutul reglementării, proiectul de lege face partedin 
categoria legilor organice. 
 
 
PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 

 
        Laura – Cătălina Vicol – Ciorbă Ladányi László-Zsolt     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Paul Şerban 
 


