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AVIZ 
 

 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, trimis cu  adresa  nr. PL x 64 din 21 februarie 2022 și înregistrat cu nr. 4c-
13/110 din 22 februarie 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 14 februarie 2022. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul nr. 943 

din 24 noeimbrie 2021. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă. 
Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din data de 1 martie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.263/2010, în sensul instituirii următoarelor măsuri: stabilirea dreptului la 
pensia de urmaş pentru soţul supravieţuitor, în situaţia în care durata căsătoriei a 
fost mai mică de 10 ani, dar de cel puţin un an, reducerea vârstei de pensionare, 
proporţional cu timpul lucrat, ca urmare a includerii în calculul anilor lucraţi în 
condiţii deosebite sau condiţii speciale, respectiv a stagiului de cotizare aferent 
acestor condiţii, a perioadelor fracţionate de timp, respectiv luni sau zile, includerea 
tuturor veniturilor, cu caracter permanent sau nepermanent, pentru care au fost 
plătite contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, în calculul pentru 
determinarea punctajelor lunare, stabilirea documentelor justificative pentru acestea, 
precum şi stabilirea beneficiarilor acestor drepturi, a modalităţii şi a datei de 
acordare. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul Consiliului 
Economic și Social.  
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În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  face parte 
din categoria legilor ordinare.  
 
 
 
 
                       PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 

 
         Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                            Ladányi László-Zsolt         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Paul Şerban 
 
 
 
 
 
 


