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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 7 octombrie 2019 

Nr. 4c-9/289 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

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

pensii publice, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în 

procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx 218/2019 din 08 aprilie 2019, 

pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 7 octombrie 2019 

Nr. 4c-9/289 
 R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 218/2019 
din 8 aprilie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare amendarea unor dispoziţii ale Legii nr.263/2010, 
propunându-se acordarea unei perioade suplimentare la vechimea în muncă, de 4 luni pentru fiecare an lucrat în 
condiţii deosebite de muncă, reducerea vârstei standard de pensionare începând cu primul an de stagiu de cotizare 
realizat în aceste condiţii şi asimilarea locurilor de muncă „dintr-o unitate economică, similare celor încadrate în 
condiţii deosebite” cu cele prevăzute de alin.(1) al art.29 din Legea nr.263/2010.  
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 1 aprilie 2019. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.210/20.03.2019) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1348/26.03.2019) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-6/297/16.04.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-20/238/25.06.2019) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.752/28.05.2019). 

 
La lucrările comisiei care au avut loc în şedinţa comisiei din 2 octombrie 2019 şi-au înregistrat prezenţa 21 

de deputaţi, din totalul de 21 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 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 integrantă din prezentul raport.  
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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ANEXA 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.   
__ 

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

 
Nemodificat 
 
 

 
 

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 şi se 
completează după cum 
urmează: 

 
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: 
 
Autor: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, având în 
vedere modificările 
propuse în raport. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

3.   
Art. 18. - Pentru perioadele 
ulterioare datei de 1 aprilie 
2001 care reprezintă, 
conform legii, stagiu de 
cotizare realizat în condiţii 
deosebite sau în condiţii 
speciale se acordă perioade 
suplimentare la vechimea în 
muncă, care constituie 
stagii de cotizare în condiţii 
normale, după cum 
urmează: 
a) 3 luni pentru fiecare an 
lucrat în condiţii deosebite 
de muncă; 
 

 
1. La articolul 18, litera 
a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 4 luni pentru fiecare an 
lucrat în condiţii deosebite 
de muncă; 
 

 
Nemodificat 

 

4.   
__ 

 
2. La articolul 29, după 
alineatul (12) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(13), cu următorul 
cuprins: 
„(13 ) Locurile de muncă 
dintr-o unitate economică, 
similare celor încadrate în 
condiţii deosebite conform 
alin.(1), vor fi de asemenea 

 
Se elimină. 
 
Autor: membrii comisiei 

Potrivit 
reglementărilor 
Hotărârii Guvernului 
nr.261/2001, avizul 
de încadrare a locului 
de muncă în condiţii 
deosebite, aviz 
eliberat de ITM sau de 
CNCAN, s-a putut 
efectua până la data 
de 07.03.2007. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

încadrate în condiţii 
deosebite de muncă.” 
 

 

5.   
Art. 55. - (1) Persoanele care 
au realizat stagiul complet de 
cotizare au dreptul la pensie 
pentru limită de vârstă, cu 
reducerea vârstelor standard 
de pensionare, după cum 
urmează: 
a) conform tabelului nr. 1, în 
situaţia persoanelor care au 
realizat stagii de cotizare în 
condiţii deosebite de muncă; 
 
Tabelul nr. 1 
 

Stagiul de 
cotizare realizat 

în condiţii 
deosebite 

(ani împliniţi) 

Reducerea 
vârstei standard 
de pensionare 

cu: 

Ani Luni 

6 1 - 

8 1 6 

10 2 - 

12 2 6 

14 3 - 

16 3 6 

18 4 - 

20 4 6 

 
3. La articolul 55 alineatul 
(1), litera a) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
„a) conform tabelului nr. 1, în 
situaţia persoanelor care au 
realizat stagii de cotizare în 
condiţii deosebite de muncă; 
 
Tabelul nr. 1 
 

Stagiul de 
cotizare 

realizat în 
condiții 

deosebite            
(ani impliniți) 

Reducerea vârstei 
standard de 

pensionare cu: 

Ani Luni 

1 - 4 

2 - 8 

3 1 - 

4 1 4 

5 1 8 

6 2 - 

7 2 4 

 
Devine punct 2 nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

22 5 - 

24 5 6 

26 6 - 

28 6 6 

30 7 - 

32 7 6 

35 8 - 

 
 
 

8 2 8 

9 3 - 

10 3 4 

11 3 8 

12 4 - 

13 4 4 

14 4 8 

15 5 - 

16 5 4 

17 5 8 

18 6 - 

19 6 4 

20 6 8 

21 7 - 

22 7 4 

23 7 8 

24 8 - 

25 8 4 

26 8 8 

27 9 - 

28 9 4 

29 9 8 

30 10 - 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

6.   
__ 

 
4. După articolul 1692 se 
introduce un nou articol, 
art.1693, cu următorul 
cuprins: 
„Art.1693. - (1) Pensionarii 
sistemului public de pensii ale 
căror drepturi de pensie au 
fost stabilite potrivit legislaţiei 
anterioare datei de 1 ianuarie 
2011 care, după data de 1 
aprilie 2001 au desfăşurat 
activităţi pentru care nu au 
fost obţinute avizele în 
vederea încadrării locurilor de 
muncă în condiţii deosebite 
şi/sau condiţii speciale, deşi 
anterior datei de 1 aprilie 
2001 au fost încadrate în 
grupa a II-a şi/sau grupa I de 
muncă, iar societăţile 
comerciale au fost desfiinţate 
sau lichidate, beneficiază de o 
creştere a punctajelor anuale 
realizate în aceste perioade, 
conform prevederilor art.1691 
alin.(1) lit.a) şi b). 
(2) În cazul persoanelor 
prevăzute la alin.(1) la 
numărul total de puncte 
realizate de acestea până la 

 
Se elimină. 
 
Autor: membrii comisiei 

 
Adoptarea măsurilor 
propuse de proiectul de 
lege determină 
majorarea cheltuielilor 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat, prin 
creşterea numărului de 
pensionari beneficiari de 
reducerea vârstei de 
pensionare. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

data prezentei recalculări se 
adaugă numărul de puncte 
corespunzător majorării 
rezultate în urma aplicării 
prevederilor alin.(1), la 
determinarea punctajului 
mediu anual utilizându-se 
stagiile complete de cotizare 
prevăzute de lege, cu 
respectarea prevederilor 
art.1691 alin.(4). 
(3) Recalcularea prevăzută la 
alin.(1) se efectuează la 
cerere, în termen de 12 luni, 
calculat de la data de 1 
ianuarie 2020, iar drepturile 
de pensie recalculate potrivit 
alin.(2) se cuvin începând cu 
luna următoare depunerii 
cererii.” 
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