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În conformitate cu 
Deputaţilor, republicat, 
sesizată, prin adresa nr.
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a 
completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice. 

 
La întocmirea prezentului raport

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.4c-11/1176/1.11.2016
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/1045/
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.4c-2/743/12.04.2017)
• punctul de vedere, negativ,
 

Propunerea legislativă are ca 
art.165 din Legea nr.263/2010
punctajelor lunare, a “venitului total realizat brut

şi ocazionale dovedite cu acte

speciale”, respectiv sporul pentru lucrul în subteran, sporul pentru lucrul 
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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru completarea art.165 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. Plx 484/2016 din 24 octombrie 2016
în procedură obişnuită, a propunerii legislative

completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.472/11.05.2016

al Consiliului Economic şi Social (nr.1755/26.04.2016
al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

11/1176/1.11.2016) 
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-5/849/02.11.2016) 
avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

17/1045/01.11.2016) 
avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

2/743/12.04.2017) 
negativ, al Guvernului (nr. 1802/22.03.2017

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
art.165 din Legea nr.263/2010, în scopul valorificării, la determinarea 

“venitului total realizat brut din venituri permanente 

dovedite cu acte”, precum şi a “sporurilor în condiţii 

sporul pentru lucrul în subteran, sporul pentru lucrul 
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pentru completarea art.165 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

din Regulamentul Camerei 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

24 octombrie 2016, cu 
propunerii legislative pentru 

completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

Comisia a avut în vedere: 
472/11.05.2016) 

1755/26.04.2016) 
al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

1802/22.03.2017 ). 

obiect de reglementare completarea 
, la determinarea 

din venituri permanente 

sporurilor în condiţii 

sporul pentru lucrul în subteran, sporul pentru lucrul 
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pe platformele marine de foraj şi extracţie, indemnizaţia de zbor, sporul 
pentru condiţii grele de muncă, sporul pentru lucrul sistematic peste 
programul normal, sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare.   

 
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 11 aprilie 
2017 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale:  

- d-na Olguţa Lia Vasilescu – Ministru 
- d-l Adrian Marius Rîndunică – Secretar de Stat 
- d-l Eduard Corjescu – director 
- d-na Maria Leancă – şef serviciu. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din 

totalul de 21 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 17 

octombrie 2016. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
  

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 
considerente: 

Potrivit Legii nr.263/2010, principiul referitor la calculul pensiei este 
cel al contributivităţii, conform căruia pensia se stabileşte în funcţie de 
perioada de contribuţie şi de nivelul veniturilor realizate, respectiv salarii 
şi sporuri cu caracter permanent realizate în întreaga carieră, drepturile de 
asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale 
plătite. Alin.(2) al art.165 reglementează deja faptul că, la determinarea 
punctajelor lunare, pe lângă salarii, se au în vedere şi sporurile cu caracter 
permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de 
calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în 
carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, 
conform legislaţiei în vigoare. 
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 Sporurile pentru condiţii de muncă la care face referire iniţiativa 
legislativă sunt deja valorificate la stabilirea pensiei, fiind acordate pentru 
activitatea desfăşurată în locurile de muncă încadrate în grupe superioare 
de muncă. 
 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

    
     
    

 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Camelia Revenco 
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