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RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea articolului 67 din Legea 
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat

(L96/2022)

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului; republicat, prin 

adresa nr. L96/2022, Biroul permanent al Senatului a sesizat Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională pentru dezbaterea şi elaborarea raportului asupra Propunerii 

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

privind pensiile militare de stat, ai cărei iniţiatori sunt: Anastase Roberta-AIma ■ senator PNL; 

Bica Dănuţ ■ senator PNL; Bumb Sorin-loan - senator PNL; Dineu Vasile ■ senator PSD; Guran Virgil 

■ senator PNL; Hatos Adrian ■ senator PNL; Neagu Nicolae • senator PNL; Pouliuc Nicoleta - 

senator PNL; Potecă Vasilică - senator PNL; Pufu Vlad-Mircea - senator PNL; Purcărin Bianca- 

Mihaela - senator PSD; Scarlat George - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen - senator PNL; Veştea 

Mihai! - senator PNL; Prişcă Răzvan-Sorin ■ deputat PNL.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

art.67 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările 

ulterioare, urmărindu-se stabilirea posibilităţii transmiterii de către casele de pensii sectoriale a 

taloanelor de plată a pensiilor, în funcţie de opţiunea beneficiarului, la domiciliul sau la 

reşedinţa acestuia din România şi la cerere, în format electronic, pe e-mail sau in contul 

Online deschis în portalul fiecărei case sectoriale, a documentului de informare cu privire la 

sumele plătite beneficiarilor care au optat pentru plata în cont curent sau cont de cârd.

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au analizat propunerea legislativă 

şi au transmis avize favorabile. De asemenea. Guvernul a transmis un punct de vedere 

favorabil asupra iniţiativei legislative.

Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi Comisia pentru drepturile 

omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi au avizat favorabil, iniţiativa legislativă.



în conformitate cu prevederile arL 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările ulterioare, la dezbateri au luat parte reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne 

şi ai Ministerului Apărării Naţionale.

în şedinţa din data de 29.03.2022, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională aîTdezbătut propunerea legislativă şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

să adopte prezentul raport de admitere, cu amendamente admise cuprinse în anexă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare şi urmează a fi supusă dezbaterii şi adoptării în conformitate cu prevederile 

art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională supune spre 

dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului, prezentul raport de admitere, cu amendamente 

admise precum şi propunerea legislativă.

Potrivit art. 75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7], pct. 1 

din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Senatul este 

primă Cameră sesizată.

i sdinte. Secretar,Pi

Senator Gheorghiţă MÎNDRUŢAicbleta PAULIUCSenato
V



Anexă la nr. XXV/153/2022

AMENDAMENTE ADMISE
la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015

privind pensiile militare de stat

L96/2022

MotivareNr. Legea 223 din 2015 Text iniţiativă legislativă 
L96/2022

Amendamente / autori
crt.

Art. 67. - (1) Plata pensiei se face 
funcţieîn de opţiunea

pensionarului, prin mandat poştal,
în cont curent sau în cont de cârd

1. în condiţiile stabilite prin convenţiile 
încheiate între casele de pensii 
sectoriale şi Compania Naţională 
"Poşta Română" - S.A. ori, după 
caz, între casele de pensii 
sectoriale şi bănci.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi 
în situaţia celorlalte drepturi băneşti 
pentru stabilirea şi plata cărora 
competenţa revine, potrivit legii, 
caselor de pensii sectoriale.
(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

Art. I. - La 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, alineatul (3) se modifică şi 
se completează şi se introduc şase noi 
alineate, alin. (4)-(9), cu următoru 
cuprins:
(3) Casele de pensii sectoriale transmi' 
lunar, la domiciliul sau, după caz, la 
solicitarea beneficiarilor, la reşedinţă 
acestora din România, prin Compania 
Naţională "Poşta Română" 
taloanele de plată a drepturilor prevăzute

Art. I. - La 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, alineatul (3) se modifică şi 
se completează şi se introduc şase noi 
alineate, alin. (4)-(9), cu următorul 
cuprins:
(3) Casele de pensii sectoriale transmit 
lunar, la domiciliul sau, după caz, ia 
solicitarea beneficiarilor, la reşedinţa 
acestora din România, prin Compania 
Naţională "Poşta Română" 
taloanele de plată a drepturilor prevăzute

S.A.S.A.,
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plată pentru care au optat 
beneficiarii acestora.

la alin. (1) şi (2), indiferent de modalitatea 
de plată pentru care au optat beneficiarii 
acestora.
(4) Casele de pensii sectoriale transmit, ia 
cerere, în format electronic, pe e-mail sau 
în contul on-iine deschis în portalul 
fiecărei case sectoriale, documentul de 
mformar-e eu—privire la sumele plătite 
beneficiarilor care au optat pentru 
efectuarea plăţii drepturilor prevăzute la 
alin.(1) şi (2) în cont curent sau în cont de 
cârd.

la alin. (1) şi (2), indiferent de modalitatea 
de plată pentru care au optat beneficiarii 
acestora.
(4) Casele de pensie 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 
cârd, situaţie în care transmiterea 
taloanelor de plată potrivit alin. (3) se 
efectuează doar la solicitarea 
persoanelor îndreptăţite.

(5) Talonul de plată cu privire la sumele 
plătite se transmite începând cu luna 
următoare
maximum 48 de ore de la efectuarea plăţii | 
drepturilor în cont curent sau cont de 
cârd.
(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.

Soluţia
propusă este 
de natura să 
conducă la 
diminuarea 
costurilor 
aferente 
procedurii de 
transmitere a 
taloanelor de 
plată prin
Compania 
Naţională 
„Poşta 
Română"
S.A.

(5) Documentul de informare 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 
cârd.
(6) Documentul de informare cu privire la 
sumele plătite, transmis în format 
electronic, produce efecte juridice identice 
cu documentul de informare cu privire la 
sumele plătite transmis lunar la domiciliu 
sau, după caz, la reşedinţa beneficiarilor 
prin serviciul de corespondenţă standard.
(7) Documentul de informare cu privire la 
sumele plătite, în format electronic, este 
acceptat ca document valid în relaţia cu 
toate instituţiile şi autorităţile publice.

înregistrării încerem

(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
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şi autorităţile publice care îl solicită nu vor 
condiţiona oferirea de informaţii sau de 
servicii de prezentarea talonului de plată 
în format fizic.

Instituţiile şi autorităţile publice care îl 
solicită nu vor condiţiona oferirea de 
informaţii sau de servicii de prezentarea 
documentului 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.

(8) DoeefneRtul de informare cu privire la 
sumele plătite, în format electronic, 
conţine toate elementele de identificare 
unică de pe documentul fizic omolog.

(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 
documentele de informare 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.

Autori: Membrii Comisiei pentru apărare 
ordine publică şi siguranţă naţională
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