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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/926 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială în procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx 679/2022 din 26 
octombrie 2022, pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 14 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/926 
  

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice 

 
 

În temeiul 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 679/2022 din 26 
octombrie 2022, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.263/2010, urmărindu-se includerea dansatorilor şi a 
soliştilor de balet în categoria persoanelor a căror vârstă standard de 
pensionare poate fi redusă până la 40 de ani pentru femei şi 45 de ani 
pentru bărbaţi, alături de balerini şi acrobaţi, respectiv includerea soliştilor 
de balet în enumerarea profesiilor din activitatea artistică ale căror locuri 
de muncă se încadrează în condiţii speciale, prevăzute în anexa nr.4 la 
Legea nr.263/2022. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.808/12.07.2022) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3962/28.06.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-10/586/7.11.2022) 
 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/606/07.11.2022). 
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 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 
minorităților naționale (nr.4c-6/723/09.11.2022). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 08 noiembrie 

2022 au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

- dl Marius-Ilie Stanciu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale. 

- dna  Vasilica Valentina Robu -  Secretar General al Casei Naționale 
de Pensii Publice  

- dna Maria Leancă – șef serviciu, Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa membrii comisiei conform listei 

de prezenţă. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 abţineri). 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

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

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 17 octombrie 2022. 

 
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 asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de adoptare a proiectului de 
lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din 
raport. 

 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

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

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.263 din 
16 decembrie 2010 privind 
sistemul unitar de pensii 

publice 
 

 
 
 
Lege pentru modificarea Legii 

nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii 

publice 
 

 
Pentru respectarea exigențelor 
impuse de normele de tehnică 
legislativă, întrucât intervențiile 
legislative vizează doar 
modificarea, nu și completarea 
Legii nr.263/2010. 

2.  
__ 

 
Articol unic. - Legea nr.263 
din 16 decembrie 2010 privind 
sistemul unitar de pensii 
publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
numărul 852 din 20 
decembrie 2010, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și 
completează și va avea 
următorul cuprins:

 
Articol unic. - Legea 
nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, 
numărul 852 din 20 
decembrie 2010, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 

 
Pentru respectarea exigențelor 
impuse de normele de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

3.  
Art.56, alin.(2), lit.b) 
  
b) 50 de ani, în cazul 
persoanelor prevăzute la alin. 
(1) lit. b), cu excepţia 
balerinilor şi acrobaţilor, 
pentru care vârsta de 
pensionare nu poate fi mai 
mică de 40 de ani pentru 
femei şi 45 de ani pentru 
bărbaţi; 

 
1. La art.56, alin.(2), litera 
b) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
b) 50 de ani, în cazul 
persoanelor prevăzute la alin. 
(1) lit. b), cu excepția 
balerinilor, dansatorilor, 
soliștilor balet și acrobaților, 
pentru care vârsta de 
pensionare nu poate fi mai 
mică de 40 de ani pentru 
femei și 45 de ani pentru 
bărbați; 
 

 
1. La articolul 56 alineatul 
(2), litera b) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„b) 50 de ani, în cazul 
persoanelor prevăzute la 
alin.(1) lit. b), cu excepția 
balerinilor/soliștilor balet, 
dansatorilor și acrobaților, 
pentru care vârsta de 
pensionare nu poate fi mai 
mică de 40 de ani pentru 
femei și 45 de ani pentru 
bărbați;” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea exigențelor 
impuse de normele de tehnică 
legislativă. 
 
 
Pentru corelare cu modificarea 
propusă la pct.1 din Anexa nr.4. 

4.  
ANEXA Nr. 4: 

 
Lista cuprinzând profesiile din 
activitatea artistică ale căror 

locuri de muncă se încadrează 
în condiţii speciale 

 
1. Balerin 
2. Dansator 
................................ 
 

 
2. La ANEXA Nr. 4: Lista 
cuprinzând profesiile din 
activitatea artistică ale 
căror locuri de muncă se 
încadrează în condiții 
speciale, după punctul nr. 
2 se introduce un nou 
punct, punctul 2.1, cu 
următorul cuprins: 
 
„2.1. Solist balet” 

 
2. La Anexa nr. 4, punctul 
1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„1. Balerin / Solist balet” 
 
Autori: membrii comisiei 

 
Preluarea observaţiilor din avizul 
Consiliului Legislativ. 
 
Pentru respectarea exigențelor 
impuse de normele de tehnică 
legislativă. 
 
Corelare cu Clasificarea 
Ocupaţiilor din România (COR) 
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