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Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

în temeiul art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi al art. 74 alin, 4

din Constituţia României, republicată, vă înaintăm Propunerea legislativă privind
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
însoţită de expunerea de motive, în vederea dezbaterii şi adoptării.
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CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
EXPUNERE DE MOTIVE

LEGE(
I Pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
»_

Articolul 109 din legea privind sistemul unitar de pensii publice stabileşte modalitatea prin care 
sunt plătite pensiile către beneficiari şi, de asemenea, modalitatea prin care sunt distribuite 
documentele de informare cu privire la sumele plătite ("talonul mov”) către pensionarii care au 
optat pentru virarea sumei în cont de card/în cont curent.

Din numărul total de 4,66 milioane de pensionari aflaţi în plată în luna februarie 2021, 
aproximativ 40% primesc pensia prin virament bancar. Pentru aceştia, CNPP transmite odată 
cu virarea sumelor în cont şi documentele de informare (talonul mov) cu privire la sumele plătite, 
în format fizic (hârtie), prin Poşta Română, pentru a fi înmânate lunar la domiciliul/reşedinţa lor.

Pentru persoanele care încasează pensia în cont curent sau cont de cârd, în situaţia în care 
nu au fost găsite la domiciliu, documentele de informare cu privire la sumele plătite (taloanele 
mov), se păstrează la sediul oficiului poştal pe o perioadă de 24 luni, fără a mai fi restituite 
caselor teritoriale de pensii.

Din semnalele primite de la pensionari, majoritatea nemulţumiţi de faptul că, aceste taloane 
sunt de multe ori rătăcite sau întârzie să le fie livrate, a reieşit nevoia de a le oferi în format 
electronic. Majoritatea acestor persoane au optat pentru a primi pensia în cont bancar, tocmai 
pentru a evita ca pensia să le fie livrată în numerar la domiciliu şi doresc ca şi documentele 
(taloanele de pensie) doveditoare să le fie livrate în format electronic. Pensionarii îl pot accesa 
oricând, îl pot tipări în mai multe exemplare, funcţie de nevoie şi nu mai trebuie să aştepte 
poştaşul în ziua şi ora fixă. Unii pensionari au încă un loc de muncă, ceea ce face imposibil să 
fie prezenţi acasă atunci când vine poştaşul iar alţii locuiesc la altă adresă faţă de adresa de 
domiciliu (unde aduce poştaşul talonul mov) astfel încât trebuie să recurgă la diferite măsuri 
pentru a intra în posesia lor (fiindu-le necesar pentru control la medicul de familie sau pentru 
transportul public sau la bancă). Este o corvoadă pentru unii pensionari să intre în posesia 
talonului mov, ei fiind învăţaţi cu mijloacele electronice de comunicare şi cu serviciile bancare.

Aşadar, propunerea legislativă are în vedere modificarea legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, prin introducerea posibilităţii transmiterii, de către Casa Naţională de 
Pensii Publice, la cerere, în format electronic (prin e-mail sau în contul oniine deschis în portalul 
CNPP) a documentului care face dovada plăţii (talonul mov) - pentru pensionarii care au optat 
pentru plata în cont curent sau cont de cârd. Transmiterea se va face în luna următoare 
înregistrării cererii. Transmiterea documentului în format electronic devine o opţiune, nu o 
obligaţie.
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Prin proiectul propus, documentul de plata în format electronic va avea aceeaşi valoare juridică
ca şi cel livrat în format hârtie şi va fi acceptat de către instituţiile care solicită prezentarea
acestuia ca dovadă a calităţii de persoană aflată în pensie.

De asemenea, proiectul propus nu presupune cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat şi
nu presupune stabilirea de noi obligaţii pentru contribuabili. Dimpotrivă, această modificare va .
aduce o economie la bugetul Casei Naţionale de Pensii Publice prin diminuarea cheltuielilor
generate de livrarea fizică a taloanelor prin operatorul Poşta Română.

Având în vedere argumentele prezentate, supunem Parlamentului României spre dezbatere şi
adoptare prezenta propunere legislativă.

Iniţiatori:

Victoria-Violeta Alexandru
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SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

Pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemui unitar de pensii publice

Parlamentul României adoptă prezenta Lege

Art. I - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul 
oficial, Partea I nr. 852 din 20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează:

La articolul 109, după alineatul (6), se introduc 7 noi alineate, alin. (7) - (13) cu următorul 
cuprins;

(7) Casa Naţională de Pensii Publice transmite, la cerere, în format electronic, pe e- 
mail sau în contul on-line deschis în portalul CNPP, documentul de informare cu 
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.

(8) Transmiterea documentului de informare cu privire la sumele plătite se va face 
începând cu luna următoare înregistrării cererii, în maximum 48 de ore de la 
efectuarea plăţii drepturilor în cont curent sau cont de cârd.

(9) 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 reşedinţă prin serviciul de 
corespondenţă standard.

(10) Documentul de informare 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 documentului în format fizic.
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(11) Documentul de informare cu privire la sumele plătite, în format electronic, va 
conţine cel puţin un element de identificare unică.

(12) Casa Naţională de Pensii Publice va arhiva 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 stebilite de Legea 
nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.

(13) Prezenta lege intră în vigoare în 90 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial.

Această propunere legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 
.................. cu respectarea prevederilor art. 73 alin.3 lit. m) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Această propunere legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 
respectarea prevederilor art. 73 alin.3 lit. m) din Constituţia României.
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