
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

1/3

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.852 din 20 decembrie 

2010, actualizată în 2014 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. Plx 551/2015 din 1 septembrie 2015, cu 

dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.852 din 20 

decembrie 2010, actualizată în 2014. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.270/25.03.2015) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.587/10.03.2015) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/751/23.09.2015) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1013/22.09.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/592/10.09.2015) 
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• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/562/21.09.2015). 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

în sensul instituirii unor prevederi potrivit cărora o persoană condamnată 

definitiv pentru fapte de corupţie sau asimilate corupţiei să nu poată 

beneficia de reducerea vârstei de pensionare pentru pensia de limită de 

vârstă, de pensia anticipată sau de pensia anticipată parţială. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 10 noiembrie 

2015 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat: 

• dna. Ileana Ciutan – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 

• dna. Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 29 

iunie 2015. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 

considerente: 

- adoptarea prevederilor cuprinse în iniţiativa legislativă conduc la 

încălcarea dreptului la pensie, prevăzut la art.47 alin.(2) din Constituţie, 

potrivit căruia „cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate 

plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj 

şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. 

Cetăţenii au dreptul la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii.”  

- amendarea art.62 şi 65 din Legea nr.263/2010, în vederea 

exceptării unor persoane de a beneficia de înscrierea la pensia anticipată 

sau anticipată parţială, este susceptibilă de a crea premise de 

neconstituţionalitate prin faptul că restricţionează accesul la o categorie de 

pensie faţă de alte persoane aflate într-o situaţie juridică asemănătoare. 

Mai mult, propunerea legislativă nu reglementează alte condiţii de 

pensionare în aceste situaţii şi, nu în ultimul rând, contravine principiilor 

stipulate la art.1 din Legea nr.263/2010. 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 
        

             
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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