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AVIZ 

asupra  propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  

            
                  În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, trimisă cu adresa nr. P.l.X-359 din 24 septembrie 2012, 
înregistrată  sub nr. 31/718 din 24 septembrie 2012. 

Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 
Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a 

dezbătut propunerea legislativă, menţionată mai sus, în şedinţa din 1 octombrie 2012.           
 Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive la iniţiativa legislativă, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al 
Consiliului Legislativ, cu nr. 223 din 22.03. 2012. 

Cu prilejul examinării, membrii comisiei au constatat că obiectul de reglementare 
al iniţiativei legislative îl constituie modificarea şi completarea Legii nr.236/2012 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Propunerea 
vizează, în special, ca procentul de diminuare a cuantumului pensiei să se stabilească 
diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare realizat peste stagiul normal de cotizare.  

De asemenea, e prevede posibilitatea beneficiarului pensiei anticipate parţiale de a 
solicita recalcularea pensiei cu diminuarea procentului de penalizare în cazul în care 
realizează stagii de cotizare cu plata pensiei suspendate.  

Având în vedere cele menţionate Comisia,în unanimitate, a hotărât avizarea 
negativă a propunerii pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, întrucât iniţiatorii încalcă prevederile art.138 alin (5) 
din Constituţia României conform cărora „Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată 
fără precizarea sursei de finanţare”. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
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