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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea articolului 65 alineatul (4) din Legea nr.263 din 16 

decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice  
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a fost sesizată, prin adresa nr. Plx 76/2016 din 14 martie 2016, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită 
a propunerii legislative pentru modificarea articolului 65 alineatul (4) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. 
 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1185/3.11.2015) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2893/13.10.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-5/23.03.2016). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea articolului 65 alineatul (4) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul reducerii procentului de penalizare care se aplică pensiei 
anticipate parţiale.  

 

Bucureşti, 5 aprilie 2016 
Nr. 4c-7/239  
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Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu amendamente, în vederea 

diminuării penalizării foarte mari aplicate în cazul persoanelor care doresc să se înscrie la pensie anticipată parţială. 
 
Propunerea legislativă face 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 31 martie 2016 a participat, în conformitate cu prevederile 
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Georgeta Jugănaru, director în cadrul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 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 7 martie 2016. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  
 
 În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu amendamente, redate în anexa 
la prezentul raport.  
 

 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian SOLOMON     Mihăiţă Găină 
            
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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Anexa 
 

Amendamente admise 
 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.263/2010) 

Text propunere legislativă 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  

__ 
 

 

Lege pentru modificarea 
articolului 65 alineatul (4) din 
Legea nr.263 din 16 decembrie 
2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice. 

 

 

Titlul Legii 

Lege pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 

 
Autori: membrii comisiei 

 

Având în vedere 
modificările propuse 
prin prezentul 
raport.  

 

 
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: 
 
Autori: membrii Comisiei 
 
 
 
 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.263/2010) 

Text propunere legislativă 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
3. 

 
Art.6 alin (2) 
 
(2) Se pot asigura în sistemul 
public de pensii, pe bază de 
contract de asigurare socială, în 
condiţiile prezentei legi, avocaţii, 
personalul clerical şi cel asimilat 
din cadrul cultelor recunoscute 
prin lege, neintegrate în sistemul 
public, precum şi orice persoană 
care doreşte să se asigure, 
respectiv să îşi completeze 
venitul asigurat. 

 
__ 

 
1. La articolul 6 alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(2) Se pot asigura în sistemul 
public de pensii, pe bază de 
contract de asigurare socială, în 
condiţiile prezentei legi, avocaţii, 
notarii, personalul clerical şi cel 
asimilat din cadrul cultelor 
recunoscute prin lege, 
neintegrate în sistemul public, 
precum şi orice persoană care 
doreşte să se asigure, respectiv 
să îşi completeze venitul asigurat. 
 
Autor: deputat PSD Ciprian Nica  
 

 
 
 
Pentru a da 
posibilitatea acestei 
categorii socio 
profesionale de a se 
asigura in sistemul 
public de pensii pe 
baza de contract de 
asigurare socială.  

4.  
 
 Art.65, alin (4)  
 
(4) Cuantumul pensiei anticipate 
parţiale se stabileşte din 
cuantumul pensiei pentru limită 
de vârstă care s-ar fi cuvenit, 
prin diminuarea acestuia cu 
0,75% pentru fiecare lună de 
anticipare, până la îndeplinirea 
condiţiilor pentru obţinerea 
pensiei pentru limită de vârstă. 

 
 
 
 
 (4) Cuantumul pensiei anticipate 
parţiale se stabileşte din 
cuantumul pensiei pentru limită 
de vârstă, prin diminuarea 
acestuia în raport cu stagiul de 
cotizare realizat şi cu numărul de 
luni cu care s-a redus vârsta 
standard de pensionare, conform 
tabelului nr.3. 
 

 
2. La articlolul 65 alineatul 
(4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(4) Cuantumul pensiei anticipate 
parţiale se stabileşte din 
cuantumul pensiei pentru limită 
de vârstă, prin diminuarea 
acestuia în raport cu stagiul de 
cotizare realizat şi cu numărul de 
luni cu care s-a redus vârsta 
standard de pensionare, conform 
tabelului nr.21”. 
 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.263/2010) 

Text propunere legislativă 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
TABELUL Nr. 3 

Stagiul de 
cotizare 

realizat peste 
stagiul 

standard 
complet de 

cotizare 
prevăzut în 
anexa nr.5 

(coloana 4) 

Procentul de 
diminuare 

pentru fiecare 
lună de 

anticipare 
(%) 

până la 1 an 
peste 1 an 
peste 2 ani 
peste 3 ani 
peste 4 ani 
peste 5 ani 
peste 6 ani 
peste 7 ani 
între 7 şi 8 
ani 

0,50 
0,45 
0,40 
0,35 
0,30 
0,25 
0,20 
0,15 
0,10 
 

 

 
TABELUL Nr.21 

Perioada de 
cotizare 

realizată peste 
stagiul 

standard 
complet de 

cotizare 
prevăzut în 
anexa nr.5 

 

Procentul de 
diminuare 

pentru fiecare 
lună de 

anticipare  
(%) 

până la 1 an 
peste 1 an 
peste 2 ani 
peste 3 ani 
peste 4 ani 
peste 5 ani 
peste 6 ani 
între 7 şi 8 
ani 
 

0,50 
0,45 
0,40 
0,35 
0,30 
0,25 
0,20 
0,15 

 
Autor: deputat PSD Adrian 
Solomon 
 

Pentru corelare cu 
textul Legii întrucât 
tabelul nr.3 există în 
Lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corectarea 
unei erori. 
 
 
 
 

5.  
Art.60 
 
 
 
 

 
__ 

 
3. Articolul 60 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
“Art.60. - (1) Fracţiunea de 
an de stagiu de cotizare 
realizată în grupa I şi/sau 

 
 
 
 
Având în vedere 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.263/2010) 

Text propunere legislativă 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.60. - (1) Reducerile vârstelor 
standard de pensionare 
prevăzute la art. 55, precum şi 
cele prevăzute de alte acte 
normative pot fi cumulate fără ca 
reducerea totală să fie mai mare 
de 13 ani. 
(2) Vârstele de pensionare 
reduse în condiţiile alin.(1) nu 
pot fi mai mici de 50 de ani 
pentru femei şi de 52 de ani 
pentru bărbaţi, respectiv de 45 
de ani pentru persoanele 
prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I 
lit. c). 
 

condiţii speciale de muncă, 
pentru care nu se acordă 
reducerea vârstei standard de 
pensionare conform 
prevederilor art.55 alin.(1) 
lit.b), poate fi cumulată cu 
perioadele de stagiu de 
cotizare realizate în condiţii 
deosebite de muncă în 
vederea reducerii vârstei 
standard de pensionare 
conform prevederilor art. 55 
alin (1) lit. a). 
(2) Reducerile vârstelor standard 
de pensionare prevăzute la 
art.55, precum şi cele prevăzute 
de alte acte normative pot fi 
cumulate fără ca reducerea totală 
să fie mai mare de 13 ani. 
(3) Vârstele de pensionare 
reduse în condiţiile alin.(2) nu 
pot fi mai mici de 50 de ani 
pentru femei şi de 52 de ani 
pentru bărbaţi, respectiv de 45 
de ani pentru persoanele 
prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I 
lit. c). 
 
Autori: deputaţi PSD Florin 
Iordache, Cătălin Rădulescu, 
Carmen Moldovan 

necesitatea 
soluţionării şi 
situaţiei persoanelor 
care au desfăşurat 
activităţi în condiţii 
de grupa I şi/sau 
condiţii speciale şi 
nu au putut fi 
soluţonate în urma 
aplicării  
prevederilor Legii 
nr.155/2015 pentru 
modificarea Legii 
nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de 
pensii publice. 
 
 
 
Pentru o trimitere 
corectă.  
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