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publice 

 

 
    În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul  de Lege 
pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu adresa nr. 
PLx 7, înregistrat cu nr. 4c-13/22 din data de 2 februarie 2022. 

   Senatul,  în calitate  de primă  Cameră  sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din  
20 decembrie 2021, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, conform art. 75 alin.(2) din 
Constituția României republicată. 

   Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 alin. (9) pct. 2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
   Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.263/2010. Proiectul 
vizează recunoaşterea perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001 ca locuri de muncă încadrate 
în grupa I de muncă pentru activităţile de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de 
producţie a energiei electrice şi extracţiei cărbunelui, astfel încât persoanele angajate la aceste 
locuri de muncă să poată beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, care se acordă 
pentru condiţii speciale de muncă. Totodată, potrivit expunerii de motive, neasimilarea 
perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001 nu va face posibilă aplicarea reducerii de vârstă, 
întrucât persoanelor respective nu li s-a recunoscut grupa de muncă şi prin urmare nu pot 
beneficia de reducere. 
    Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în şedinţa din 1 martie 2022. 
   Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social. 
   În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 
   Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 
                    PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
                Laura-Cătălina VICOL CIORBĂ                              Ladanyi Laszlo-Zsolt 
              
 
 
Consilier parlamentar, 
Andrada Armencea 
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