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Către
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire asupra proiectului de
Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 98/2019, retrimis Comisiei
pentru muncă şi protecţie socială de către plenul Camerei Deputaţilor în
data de 12 iunie 2019, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou
raport.

PREŞEDINTE,
ADRIAN SOLOMON
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RAPORT DE ÎNLOCUIRE
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a)
din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei
Deputaţilor, în data de 12 iunie 2019, a hotărât retrimiterea proiectului de
Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 98/2019 Comisiei pentru
muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în scopul reexaminării şi
întocmirii unui nou raport.
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 12 iunie 2019, membrii
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de
lege cu amendamente.
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei
depus anterior cu nr. 4c-9/154 în data de 11 iunie 2019.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului
legal pentru includerea în categoria beneficiarilor pensiei pentru limită de
vârstă a persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15
ani în locurile de muncă prevăzute la art.30 alin.(1) lit. a) şi care au fost
disponibilizate ca urmare a închiderii unităţilor miniere, potrivit obligaţiilor
pe care şi le asumă statul român în negocierile cu Comisia Europeană.
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.1078/14.11.2018)
avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.5432/30.10.2018)
avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci
(nr.4c-2/151/19.03.2019)
avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
(nr.4c-13/182/12.03.2019)
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/195/13.03.2019)
avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi (nr.4c-20/101/19.03.2019)
punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.2290/11.12.2018).
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 martie

2019.
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 12 iunie 2019
a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, d-l senator Cornel-Cristian Resmeriţă, în calitate de iniţiator.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din
totalul de 22 de membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Proiectul de lege 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, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în
anexa care face parte din prezentul raport.
PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Elena Anghel
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ANEXA
Amendamente admise
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele cu amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text
act normativ de bază
__

Text adoptat de
Senat
Titlul legii

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivarea
amendamentului

Nemodificat

Lege
pentru modificarea art.56
alin.(1) lit.a) din Legea
nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice
2.
__

Articol unic. – La articolul Nemodificat
56 din 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,
litera
a)
a
alineatului (1) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
4/5
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro

Nr.
crt.
3.

Text
act normativ de bază

Text adoptat de
Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivarea
amendamentului

Art. 56. - (1) Fac excepţie de
la prevederile art. 55 alin. (1)
lit. b) persoanele care au
realizat un stagiu de cotizare
de cel puţin:
a) 20 de ani în locurile de
muncă prevăzute la art. 30
alin. (1) lit. a) pentru care
reducerea vârstei standard
de pensionare este de 20 de
ani;

„a) 20 de ani în locurile de
muncă prevăzute la art.30
alin.(1) lit.a) pentru care
reducerea vârstei standard
de pensionare este de 20 de
ani, sau 15 ani în cazul în
care activitatea minieră
încetează ca urmare a
obligaţiilor pe care şi le
asumă statul român în
negocierile
cu
Comisia
Europeană;”

„a) 20 de ani în locurile de Pentru
muncă prevăzute la art.30 textului.
alin.(1) lit.a) sau 15 ani în
locurile
de
muncă
prevăzute
la
art.30
alin.(1) lit.a) în cazul în
care activitatea minieră
încetează ca urmare a
obligaţiilor pe care şi le
asumă statul român în
negocierile
cu
Comisia
Europeană,
pentru
care
reducerea vârstei standard
de pensionare este de 20 de
ani;”

claritatea
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