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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

Bucureşti, 3 noiembrie 2015
PL-X 720/2015

Domnului deputat
Adrian SOLOMON,
Preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială
AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-X 720 din
26 octombrie 2015, spre dezbatere şi avizare, proiectul de Lege pentru
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, înregistrat
cu nr.4c-5/738 din 27 octombrie 2015.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
În şedinţa din 3 noiembrie 2015, membrii comisiei au examinat
proiectul de lege, în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor şi, în urma dezbaterilor, au hotărât cu majoritate de voturi să îi
acorde aviz favorabil, cu un amendament respins, prezentat în anexa care
însoţeşte avizul.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.
PREŞEDINTE,
Deputat
Nicolae Păun

Întocmit: consilier parlamentar Elena Zorilă

ANEXĂ
Nr.
crt.

Textul iniţial

Textul propus de comisie
(autorul amendamentului respins)

0.

1.

3.

1.

“Articol unic. – După articolul 55 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, se introduce un nou
articol, art.551, cu următorul cuprins:
Art.551.- (1) Femeile care au realizat
stagiul complet de cotizare şi care au născut
cel puţin 3 copii până la data de 1 octombrie
1990 şi i-au crescut până la vârsta de 10 ani
beneficiază de reducerea vârstei standard de
pensionare după cum urmează:
a) cu un an – pentru 3 copii;
b) cu 2 ani – pentru 4 sau mai mulţi copii.
(2) Reducerea vârstei prevăzute la alin.(1)
nu poate cumulată cu o altă reducere
prevăzută de prezenta lege sau de legile
speciale. Vârsta de pensionare redusă
conform alin.(1) nu poate fi mai mică de 55
de ani”.

1. Articolul unic se modifică şi se
completează, după cum urmează:
“Articol unic. – După articolul 55 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,
se introduce un nou articol, art.551, cu
următorul cuprins:
Art.551.- (1) Femeile care au realizat stagiul
complet de cotizare şi care au născut cel puţin 3
copii până la data de 1 octombrie 1990 şi i-au
crescut până la vârsta de 10 ani beneficiază de
reducerea vârstei standard de pensionare după
cum urmează:
a) cu un an – pentru 3 copii;
b) cu 2 ani – pentru 4 sau mai mulţi copii.
(2) Reducerea vârstei prevăzute la alin.(1) nu
poate cumulată cu o altă reducere prevăzută de
prezenta lege sau de legile speciale. Vârsta de
pensionare redusă conform alin.(1) nu poate fi
mai mică de 55 de ani.

Motivare
a)Argumente pentru susţinerea
amendamentului
b)Argumente pentru respingerea
amendamentului
4.
a) Pentru respectarea principiilor
europene privind nediscriminarea şi
egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi.
b) Pentru nerealismul tezei.

0.

1.

3.
(3) Prevederile de la alineatele (1) şi (2) se
aplică şi bărbaţilor care au crescut copiii
până la vârsta de 10 ani”.
Autorul amendamentului:
Deputat Remus Florinel CERNEA, neafiliat
politic

4.

