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Camera Deputaţilor
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Bucureşti,
Nr.

10 octombrie 2012

27/323
RAPORT DE ÎNLOCUIRE

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(Plx 465/2011),
a propunerii legislative privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(Plx 466/2011)
şi a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(Plx 717/2011)
În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, propunerea legislativă pentru modificarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Plx 465/2011) şi propunerea legislativă privind completarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Plx 466/2011), au fost retrimise Comisie spre reexaminare în vederea
depunerii unui nou raport, cu adresele nr. Plx 465/2011 şi nr. Plx 466/2011 din 6 martie 2012.
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială a fost sesizată, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
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nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Plx 717/2011) trimis comisiei cu adresa nr. Plx 717/2011 din 5 decembrie
2011.
Având în vedere faptul că cele trei iniţiative legislative au acelaşi obiect de reglementare, potrivit art.68 alin.(1) din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, s-a întocmit un singur raport asupra acestora.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
•

avizele favorabile ale Consiliului Legislativ (nr.350/24.03.2011, nr.354/24.03.2011 şi nr.653/14.06.2011)

•

avizele negative ale Consiliului Economic şi Social (nr.852/25.03.2011, nr.852/25.03.2011 şi nr.2436/26.05.2011)

•

avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/330/15.09.2011 ) şi favorabil (nr.577/20.12.2011)

•

avizele

negative

ale

Comisiei

juridice,

de

disciplină

şi

imunităţi

(nr.31/718/4.07.2011,

nr.31/719/4.07.2011

şi

nr.31/1199/19.12.2011)
•

avizele favorabile al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.37/460/15.09.2011, nr.37/461/15.09.2011)
şi avizul negativ (nr.37/732/22.12.2011)

•

punctele

de

vedere

negative

ale

Guvernului

(nr.1128/13.05.2011,

nr.1130/13.05.2011,

nr.1621/08.07.2011

şi

nr.5217/14.08.2012).
Iniţiativele legislative au ca obiect de reglementare asimilarea stagiului de cotizare realizat anterior datei de 1 aprilie
2001, de salariaţii care au desfăşurat activităţi încadrate, conform legislaţiei anterioare, în grupa I de muncă, cu stagiul de cotizare
în condiţii speciale de muncă.

În plus, proiectul de lege cu nr. plx 717/2011 propune un nou tabel pentru reducerea vârstei

standard de pensionare în cazul acestor persoane şi acordarea în avans a unei pensii lunare egală cu indemnizaţia socială pentru
pensionari, până la primirea deciziei de pensionare.
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cu amendamente a proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Plx 717/2011) în vederea eliminării inechităţilor între
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pensionari şi respingerea iniţiativelor legislative nr. PLx.465/2011 şi nr. PLx.466/2011 deoarece au fost cuprinse în
prevederile proiectului de lege propus spre adoptare.
Iniţiativele legislative fac parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României,
republicată.
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 10 octombrie 2012 a participat, în conformitate cu prevederile art.55
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Georgeta
Bratu, Secretar de Stat.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere).
Propunerile legislative cu nr.Plx 65/2011 şi Plx 466/2011 au fost respinse de Senat în şedinţa din din 22 iunie 2011, iar
proiectul de lege cu nr. Plx 717/2011 a fost adoptat de Senat în şedinţa din 28 noiembrie 2011.

Pentru toate iniţiativele legislative, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din
Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea cu modificări a proiectului de lege cu nr. Plx 717/2011, după cum
urmează:
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Amendamente admise:
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.
1.

Text
act normativ de bază

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor
propuse

Titlul legii
respectarea
Lege pentru modificarea şi Lege pentru completarea Legii Pentru
completarea Legii nr.263/2010 nr.263/2010 privind sistemul normelor
de
tehnică
privind sistemul unitar de pensii unitar de pensii publice
legislativă.
publice
Autor: Comisia pentru muncă şi
protecţie socială

2.

Articol unic.- Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii
publice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.852 din 20 decembrie 2010,
cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după
cum urmează:

Articol unic.- Legea nr.263/2010 Pentru
respectarea
privind sistemul unitar de pensii normelor
de
tehnică
publice, publicată în Monitorul legislativă.
Oficial al României, Partea I,
nr.852 din 20 decembrie 2010,
cu modificările şi completările
ulterioare, se completează
după cum urmează:
Autor: Comisia pentru muncă şi
protecţie socială
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Nr.
crt.
3.

Text
act normativ de bază
__

Text adoptat de Senat
__

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor
propuse

1. La articolul 55 alineatul
(1),
după
litera
a)
se
introduce o nouă literă,
cu
următorul
litera
a1),
cuprins:
„a1) conform tabelului nr. 11,
în situaţia persoanelor care
au realizat stagii de cotizare
în grupa I de muncă, potrivit
legislaţiei anterioare datei
de
1
aprilie
2001,
cu
excepţia celor realizate în
activităţile
care,
conform
prevederilor art.30 alin.(1),
sunt încadrate în condiţii
speciale.

În vederea rezolvării
situaţiei
discriminatorii
în
care
se
găsesc
persoanele
care
se
pensionează după data
de 1 ianuarie 2011 şi au
desfăşurat
activităţi
încadrate în grupa I de
muncă,
conform
legislaţiei
anterioare,
până la data de 1 aprilie
2001.

Tabelul nr. 11
Stagiul de
cotizare
realizat în
grupa I de
muncă
(ani
împliniţi)
6

Reducerea
vârstei
standard de
pensionare cu:

1

3

8

2

0

10

2

9

Ani

Luni
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
12

3

6

14

4

3

16

5

0

18

5

9

20

6

6

22

7

3

24

8

0

26

8

9

28

9

6

30

10

3

32

11

0

35

12

0

Motivarea
amendamentelor
propuse

Autor: Comisia pentru muncă şi
protecţie socială
4.

__

__

2. La articolul 55, după
alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:

În vederea rezolvării
situaţiei
discriminatorii
în
care
se
găsesc
persoanele
care
se
pensionează după data
“(3)
Prevederile
alin.(1) de 1 ianuarie 2011 şi au
lit.a1) se aplică până la data desfăşurat
activităţi
de 31 decembrie 2016.”
încadrate în grupa I de
muncă,
conform
Autor: Comisia pentru muncă şi legislaţiei
anterioare,
protecţie socială
până la data de 1 aprilie
2001.
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

5.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor
propuse

Există
riscul
1. La articolul 106 va avea Se elimină.
neîndeplinirii condiţiilor
următorul cuprins:
de pensionare şi emiterii
CAPITOLUL IV
Autor: Comisia pentru muncă şi unor
decizii
de
Pensii
protecţie socială
respingere a cererii de
Secţiunea 7
pensionare.
Stabilirea şi plata pensiilor
Art.106. – (1) Admiterea sau
respingerea
cererii
de
pensionare se face prin decizie
emisă de casa teritorială de
pensii, respectiv de casa de
pensii sectorială, în termen de
45 de zile de la data înregistrării
cererii.
(2) Decizia prevăzută la alin.
(1) cuprinde temeiurile de fapt
şi de drept în baza cărora se
admite sau se respinge cererea
de pensionare.
(3) În termen de 30 de zile de
la comunicare, decizia de pensie
poate fi anulată la cererea
titularului.
(4) Decizia casei teritoriale de
pensii sau a casei de pensii
sectoriale
se
comunică
persoanei
care
a
solicitat
pensionarea, în termen de 5 zile
de la data emiterii.

“Art.106 – (1) Admiterea sau
respingerea cererii de pensionare
se face prin decizie emisă de casa
teritorială de pensii, respectiv de
casa de pensii sectorială, în
termen de 45 de zile de la data
înregistrării cererii.
(2) Decizia prevăzută la alin. (1)
cuprinde temeiurile de fapt şi de
drept în baza cărora se admite
sau se respinge cererea de
pensionare.
(3) În termen de 30 de zile de la
comunicare, decizia de pensie
poate fi anulată la cererea
titularului.
(4) Decizia casei teritoriale de
pensii sau a casei de pensii
sectoriale se comunică persoanei
care a solicitat pensionarea, în
termen de 5 zile de la data
emiterii.
(5) Persoanele care sunt
îndreptăţite la una dintre
categoriile de pensii şi au
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor
propuse

depus cererea de pensionare,
până ce vor primi decizia de
pensionare, beneficiază lunar
de plata în avans a pensiei în
cuantum
egal
cu
pensia
socială
minimă
garantată,
urmând ca ulterior să se facă
regularizarea plăţii pensiei
cuvenite.”
6.

CAPITOLUL IX
Dispoziţii tranzitorii
Art. 158. - (1) Perioadele de 2. Articolul 158
vechime în muncă realizate în următorul cuprins:
grupele I şi a II-a de muncă
până la data de 1 aprilie 2001
constituie stagiu de cotizare în
condiţii deosebite, în vederea
reducerii
vârstelor
de
pensionare, cu excepţia celor
realizate în activităţile care,
conform prevederilor art. 30
alin. (1), sunt încadrate în
condiţii speciale.

va

3. La articolul 158, după
alineatul (1) se introduce un
avea nou alineat, alineatul (11),
cu următorul cuprins:
„(11) Prin excepţie de la
prevederile alin.(1), până la
data de 31 decembrie 2016,
pentru
perioadele
de
vechime în muncă realizate
în
grupa
I
de
muncă,
conform
legislaţiei
anterioare datei de 1 aprilie
2001,
reducerea vârstelor
standard de pensionare se
realizează
potrivit
art.55
alin.(1) lit.a1), cu excepţia
celor realizate în activităţile
care, conform prevederilor
art.30
alin.(1),
sunt
încadrate
în
condiţii
speciale.”

În vederea rezolvării
situaţiei
discriminatorii
în
care
se
găsesc
persoanele
care
se
pensionează după data
de 01 ianuarie 2011 şi
au desfăşurat activităţi
încadrate în grupa I de
muncă,
conform
legislaţiei
anterioare,
până la data de 01
aprilie 2001.

8/11

Nr.
crt.

7.

Text
act normativ de bază

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor
propuse

(2) Adeverinţele care atestă
încadrarea
persoanelor
în
fostele grupe I şi/sau a II-a de
muncă sunt valorificate, numai
în situaţia în care au fost emise
conform
legii,
pe
baza
documentelor
verificabile
întocmite anterior datei de 1
aprilie 2001.

“Art.158. - Adeverinţele care
atestă încadrarea persoanelor în Se elimină.
fostele grupe I şi/sau a II-a de
muncă sunt valorificate, numai în Autor: Comisia pentru muncă şi
situaţia în care au fost emise protecţie socială
conform
legii,
pe
baza
documentelor
verificabile
întocmite anterior datei de 1
aprilie 2001.”

__

3. După articolul 158 se Se elimină.
A
fost
preluat
în
introduce un nou articol,
reformularea
unor
art.1581 cu următorul cuprins: Autor: Comisia pentru muncă şi articole anterioare.
“Art. 1581. - (1) Perioadele de protecţie socială
vechime în muncă realizate în
grupele a II-a de muncă până la
1 aprilie 2001 constituie stagiu de
cotizare în condiţii deosebite, în
vederea reducerii vârstelor de
pensionare.
(2) Persoanele care au desfăşurat
activităţi încadrate în grupa I de
muncă, până la data de 1 aprilie
2011, pot solicita pensie pentru
limită de vârstă cu reducerea
vârstelor standard de pensionare,
conform tabelului nr.4.
TABELUL NR.4
Stagiul de cotizare
relativ efectiv,

Reducerea
vârstelor
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text adoptat de Senat
conform legislaţiei
anterioare, în
grupa I de muncă
(ani împliniţi)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26 de ani şi peste

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor
propuse

standard de
pensionare
Ani

Luni

1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15

2
5
7
10
0
2
5
7
10
0
0
0
0

(3)
Vârstele
de
pensionare
reduse conform prevederilor alin.
(1) nu pot fi mai mici de 50 de
ani.
(4) Prevederile alin.(1) se aplică
şi în cazul asiguraţilor prevăzuţi
la art. 30, dacă acestea sunt mai
avantajoase decât cele stipulate
în tabelul nr. 2.
(5)
Vârstele
standard
de
pensionare din care se face
reducerea prevăzută în tabelul
nr. 4 sunt cele corespunzătoare
anului, respectiv lunii în care se
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor
propuse

deschide dreptul de pensie,
prevăzute în anexa nr.5, în
condiţiile
realizării
stagiului
complet
de
cotizare
corespunzător anului, respectiv
lunii în care se deschide dreptul
de pensie.
(6) Reducerea vârstelor standard
de pensionare în baza tabelului
nr. 4 nu poate fi cumulată cu
celelalte reduceri prevăzute de
prezenta lege sau de legile cu
caracter special.”

PREŞEDINTE,
Maria Eugenia Barna

SECRETAR,
Kerekes Karoly

Şef serviciu Elena Mesaroş

Întocmit,
Expert parlamentar Geta Doană
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