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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

Bucureşti, 4 septembrie 2014 
Nr. 4c-7/389 

 
 

R A P O R T 
 asupra proiectului de Lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. Plx 390/2014 din 2 septembrie 2014, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii. 
 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
(nr.918/20.08.2014). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare scutirea de la plata unor debite provenite din pensii, stabilite în 
sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
reprezentând sume încasate necuvenit. 
 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, pentru o 
reglementare unitară cu privire la scutirea de la plată a debitelor pentru toate categoriile de pensionari, întrucât, pentru 
pensionarii proveniţi din anumite categorii socio-profesionale (militari, agricultori şi personalul auxiliar de pe lângă 
instanţele judecătoreşti), există reglementări privind scutirea de la plata unor debite. 
 



Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1)  din Constituţia 
României, republicată. 
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 2 septembrie 2014 au participat, în conformitate cu 
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

- d-na Rovana Plumb – Ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
- d-na Ileana Ciutan – Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi pentru (3 abţineri). 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 1 septembrie 2014. 

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

din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
 
 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu amendamente, admise şi 
respinse, redate în anexele la prezentul raport.  
 

 
 

  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
  Florin Iordache        Mihăiţă Găină 
 
 
 
 
            
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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Anexa nr.1 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor propuse 
1.   

Titlul legii 
 

Lege 
privind scutirea de la plată a unor debite 

provenite din pensii 
 

 
Nemodificat 

 

2.   
Art.1.- (1) - Prin derogare de la prevederile 
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, cu modificările și completările 
ulterioare, debitele constituite sau care 
urmează a fi constituite în sarcina 
pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului 
public de pensii la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, reprezentând sume încasate 
necuvenit, nu se recuperează. 
 
 
 
 
(2) Sumele provenite din debitele recuperate 
de la pensionari, începând cu data de 1 
ianuarie 2011 şi până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se restituie eşalonat, 
pe o perioadă de 5 ani calendaristici, 

 
Art.1. - (1) Prin derogare de la prevederile 
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, cu modificările și completările 
ulterioare, debitele constituite sau care 
urmează a fi constituite în sarcina 
pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului 
public de pensii la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, reprezentând sume 
încasate necuvenit cu titlul de pensie, 
indemnizaţie socială pentru pensionari şi 
indemnizaţie pentru însoţitor, nu se 
recuperează. 
 
(2) Sumele cu titlul de pensie, 
indemnizaţie socială pentru pensionari şi 
indemnizaţie pentru însoţitor provenite 
din debite și recuperate de la pensionari, 
începând cu data de 1 ianuarie 2011 şi până 

 
Având în vedere necesitatea 
protejării veniturilor din pensii 
pentru categoria pensionarilor 
vulnerabili. 
 
Pentru aplicarea unui 
tratament juridic egal între 
pensionarii care, începând cu 
data de 01.01.2011, au 
restituit sumele încasate 
necuvenit cu titlu de pensie, 
indemnizaţie socială pentru 
pensionari şi indemnizaţie 
pentru însoţitor. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor propuse 
începând de la data de 1 ianuarie 2015, prin 
plăţi anuale egale. 
 
 
 
(3) Restituirea se realizează pe baza cererilor 
depuse de către pensionari la casele judeţene 
de pensii, Casa de pensii a municipiului 
Bucureşti, respectiv casele de pensii 
sectoriale.
(4) Nedepunerea cererii prevăzute la alin.(3) 
atrage nerestituirea sumelor. 
(5) Sumele ce urmează a fi restituite 
pensionarilor în condiţiile alin.(2) nu se 
actualizează cu indicele de inflaţie şi nu sunt 
purtătoare de dobânzi, penalităţi de întârziere 
sau majorări de întârziere, după caz.
(6) Procedura de efectuare a restituirilor 
prevăzute la alin.(2) va fi stabilită prin ordin 
comun al ministrului muncii, familiei, 
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al 
ministrului finanţelor publice. 
 
__ 
 

la data intrării în vigoare a prezentei legi, se 
restituie eşalonat, pe o perioadă de 5 ani 
calendaristici, începând de la data de 1 
ianuarie 2015, prin plăţi anuale egale. 
 
Alin.(3) – (6) nemodificate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate sau, după caz, impozitul, aferente 
debitelor scutite la plată potrivit prevederilor 
alin. (1), nu se recuperează.
 
Autori: membrii comisiei din grupul 
parlamentar PSD 
 
 
 
 

Pentru a se asigura egalitatea 
de tratament pentru toţi 
beneficiarii sistemului public de 
pensii. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor propuse 
3.   

Art.2. - Debitele care au drept cauză culpa 
debitorului, cum ar fi folosirea de către acesta 
a unor documente eliberate cu nerespectarea 
legii, declararea de către acesta a unor date 
neconforme realităţii, care au avut drept 
urmare stabilirea eronată a pensiei, 
nerespectarea obligaţiilor care revin, potrivit 
legii, pensionarilor, inclusiv cele referitoare la 
cumulul pensiei cu venituri salariale, asimilate 
salariilor sau, după caz, cu venituri din 
activităţi independente, nu fac obiectul scutirii 
de la plată, potrivit prevederilor prezentei 
legi. 
 

 
Art.2. - Debitele care au drept cauză culpa 
debitorului, cum ar fi folosirea de către acesta 
a unor documente eliberate cu nerespectarea 
legii, declararea de către acesta a unor date 
neconforme realităţii, care au avut drept 
urmare stabilirea eronată a pensiei, 
nerespectarea obligaţiilor care revin, potrivit 
legii, pensionarilor, inclusiv cele referitoare la 
cumulul pensiei cu venituri salariale, asimilate 
salariilor sau, după caz, cu venituri din 
activităţi independente, nu fac obiectul scutirii 
de la plată și a restituirii, potrivit 
prevederilor prezentei legi. 
 
Autori: membrii comisiei din grupul 
parlamentar PSD 
 

 
Pentru claritatea textului şi 
evitarea unor confuzii la 
aplicarea legii. 

4.   
Art.3. - Scutirea de la plată a debitelor, 
conform prevederilor prezentei legi, se aplică 
indiferent de categoria de pensie de care 
beneficiază sau a beneficiat pensionarul, la 
momentul constatării existenţei debitelor. 
 

 
Art.3. - Scutirea de la plată a debitelor 
precum și restituirea prevăzută la art.1 
alin.(2), conform prevederilor prezentei legi, 
se aplică indiferent de categoria de pensie de 
care beneficiază sau a beneficiat pensionarul, 
la momentul constatării existenţei debitelor.
 
Autori: membrii comisiei din grupul 
parlamentar PSD 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru claritatea textului şi 
evitarea unor confuzii la 
aplicarea legii. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor propuse 
5.   

Art.4. - La data intrării în vigoare a prezentei 
legi, se abrogă:
a) Legea nr. 120/2014 pentru scutirea de la 
plată a unor debite ale persoanelor provenite 
din sistemul de asigurări sociale al 
agricultorilor către bugetul de stat, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.541 din 22 iulie 2014;
b) articolul 2 din Legea nr.241/2013 privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 
acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul 
de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.441 din 19 iulie 2013;
c) articolul XXII din Legea nr.2/2013 privind 
unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea 
punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.89 
din 12 februarie 2013;
d) articolul IX din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2013 privind modificarea 
Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.68 din 31 ianuarie 2013, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr.214/2013. 
 
 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor propuse 
6.   

Art.5. - În termen de 30 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice va emite norme metodologice de 
aplicare, care se aprobă prin ordin al 
ministrului.

 
Art.5.- În termen de 30 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice va emite norme metodologice de 
aplicare, care se aprobă prin ordin comun al 
ministrului muncii, familiei, protecţiei 
sociale şi persoanelor vârstnice şi al 
ministrului finanţelor publice. 
 
Autori: membrii comisiei din grupul 
parlamentar PSD 
 

 
Întrucât şi procedura de 
efectuare a restituirilor se 
aprobă prin ordin comun al 
celor doi miniştri.

7.   
Art.6.- Prezenta lege intră în vigoare la data 
de întâi a lunii următoare datei publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 
Nemodificat 
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Anexa nr.2 
 

Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Amendamentul propus  

 şi autorul acestuia Motivarea amendamentelor Camera  
Decizională 

1.  
Art.1, alin.(2) 
 
(2) Sumele provenite din debitele 
recuperate de la pensionari, 
începând cu data de 1 ianuarie 
2011 şi până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se 
restituie eşalonat, pe o perioadă de 
5 ani calendaristici, începând de la 
data de 1 ianuarie 2015, prin plăţi 
anuale egale.
 

 
Doamna deputat Cristina Pocora 
propune reformularea alin.(2) după 
cum urmează: 
“(2) Sumele provenite din debitele 
recuperate de la pensionari, 
începând cu data de 1 ianuarie 
2011 şi până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se 
restituie eşalonat, pe o perioadă de 
6 luni, începând de la data de 1 
ianuarie 2015, prin plăţi anuale 
egale.” 
  

 
Argumente pentru susţinere: 
Pentru a beneficia pensionarii de 
aceste drepturi cât mai repede 
posibil. 
 
Argumente pentru respingere: 
Se propune restituirea eşalonată a 
sumelor pentru a nu afecta 
bugetul de stat consolidat şi 
încadrarea în limitele bugetare 
anuale. 

 
Camera 

Deputaţilor 

2.  
Art.1, alin.(3) şi (4) 
 
(3) Restituirea se realizează pe 
baza cererilor depuse de către 
pensionari la casele judeţene de 
pensii, Casa de pensii a 
municipiului Bucureşti, respectiv 
casele de pensii sectoriale.
(4) Nedepunerea cererii prevăzute 
la alin.(3) atrage nerestituirea 
sumelor.

 
Domnul deputat Kerekes Karoly 
propune eliminarea alin.(3) şi (4). 
 

 
Argumente pentru susţinere: 
În vederea eliminării birocraţiei şi 
pentru a evita situaţia ca 
pensionarii din localităţile izolate să 
nu poată beneficia de prevederile 
legii în lipsa unor informări 
adecvate. 
 
Argumente pentru respingere: 
Textul este necesar, pentru 
evitarea eventualelor erori. 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text iniţial Amendamentul propus  

 şi autorul acestuia Motivarea amendamentelor Camera  
Decizională 

3.  
Art.1, alin.(5) 
 
(5) Sumele ce urmează a fi 
restituite pensionarilor în condiţiile 
alin.(2) nu se actualizează cu 
indicele de inflaţie şi nu sunt 
purtătoare de dobânzi, penalităţi 
de întârziere sau majorări de 
întârziere, după caz.
 

 
Doamna deputat Cristina Pocora 
propune reformularea alin.(2) după 
cum urmează: 
“(5) Sumele ce urmează a fi 
restituite pensionarilor în condiţiile 
alin.(2) se actualizează cu indicele 
de inflaţie şi nu sunt purtătoare de 
dobânzi, penalităţi de întârziere 
sau majorări de întârziere, după 
caz.”
 

 
Argumente pentru susţinere: 
Pentru ca pensionarii să beneficieze 
de sumele restituite majorate. 
 
Argumente pentru respingere: 
Sumele restituite nu sunt 
purtătoare de dobânzi, penalităţi de 
întârziere sau majorări de 
întârziere. 

Camera 
Deputaţilor 
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