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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 11 decembrie  

Nr. 4c-9/597 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege 

 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de 
serviciu retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în procedură prin 
adresa nr.PLx.310/2017 din 27 iunie 2018, în vederea reexaminării și întocmirii 
unui nou raport. 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 11 decembrie  

Nr. 4c-9/597 
 
 

 
RAPORT  SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul pensiilor de serviciu 
 
 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost 
retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa  
nr. PLx 310/2017 din 27 iunie 2018, în vederea reexaminării şi întocmirii 
unui nou raport. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru 
anumite categorii socio-profesionale, în sensul ca pensiile de serviciu şi pensiile 
de urmaş să se actualizeze, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a 
inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care 
se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 10 decembrie 2019, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente. 

 
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei 

depus anterior cu nr. 4c-7/4 în data de 6 iunie 2018. 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 10 decembrie 2019 
au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

- d-na Ioana Constantin – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale 

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale 

-  d-l Răzvan Grecu – director general adjunct, Ministerul Afacerilor 
Interne 

- d-l Valentin Melnic – secretar general adjunct, Ministerul Afacerilor 
Interne 

- d-l Valeriu Roşu – locţiitor şef departament, Ministerul Apărării 
Naţionale 

- d-na Ene Gavrilă Elena – consilier juridic, Ministerul Apărării Naţionale 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi, din totalul 

de 23 de membri ai comisiei. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 septembrie 

2017. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3)  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 privind respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, cu 
amendamentele redate în anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport.  
 

 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

 
 
Întocmit, 
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  
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.59/2017 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

1.   
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.59/2017 privind 
modificarea și completarea unor 

acte normative din domeniul 
pensiilor de serviciu 

 

 
 Titlul legii 
 

Lege pentru respingerea 
Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.59/2017 privind 
modificarea și completarea unor 

acte normative din domeniul 
pensiilor de serviciu 

 

 
Pentru eliminarea 
inechităţilor create în 
rândul pensionarilor din 
anumite categorii socio-
profesionale 
 
 

2.   
__ 

 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.59 din 4 august 
2017 privind modificarea și 
completarea unor acte 
normative din domeniul pensiilor 
de serviciu, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.648 din 7 august 
2017, cu următoarele modificări 
și completări: 

 
Articol unic. – Se respinge 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.59 din 4 august 
2017 privind modificarea și 
completarea unor acte 
normative din domeniul pensiilor 
de serviciu, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.648 din 7 august 
2017. 
 
 
 

 
Pentru eliminarea 
inechităţilor create în 
rândul pensionarilor din 
anumite categorii socio-
profesionale 
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Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.59/2017 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

3.   1. Articolul VIII se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
“Art.VIII. - Cererile de 
pensionare înregistrate şi 
nesoluţionate până la data de 15 
septembrie 2017 se soluţionează 
conform normelor legale 
existente la data înregistrării 
cererii.” 
 

Se elimină  

4.    
2. La articolul IX, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin.(4), cu 
următorul cuprins: 
“(4) Adeverința-tip întocmită de 
angajator va cuprinde, pe lângă 
elementele necesare stabilirii 
pensiei de serviciu, potrivit legii, 
și venitul net așa cum este 
definit la alin.(3).” 

 
Se elimină 

 

 


