Digitally signed by Florica D.
Manole
DN: c=RO, l=Bucuresti,
o=STS, ou=Centrala/RAMO,
cn=Florica D. Manole,
email=florica.manole@cdep
.ro
Date: 2016.04.06 12:40:08
+03'00'

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 31 martie 2016
Nr. Plx. 88/2016
AVIZ

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia
juridică, de disciplină şi imunități a fost sesizată, spre avizare, cu propunerea legislativă pentru
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, trimisă cu adresa nr. Plx. 88 din
21 martie 2016, înregistrată în cadrul Comisiei juridice sub nr.4c‐11/384/2016 din 22.03.2016.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispozițiilor art. 75 alin. (1) din
Constituția României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat.
Senatul a respins propunerea legislativă în şedința din data de 14 martie 2016, în calitate de
primă Cameră sesizată.
Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii celei de‐a
13‐a pensii pentru persoanele care au un drept de pensie situat sub nivelul salariului mediu brut pe
economie şi care nu realizează alte venituri.
În şedința din data de 31 martie 2016, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunități au examinat actul normativ supus
avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu
observaţii şi propuneri, transmis cu nr. 1099 din data de 13.10.2015.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât să acorde aviz
negativ propunerii legislative, pentru încălcarea art. 138 alin. (5) din Constituția României. De
asemenea, inițiativa legislativă nu cuprinde evaluarea efortului bugetar şi nu indică sursa de finanțare,
potrivit art. 7 din Legea responsabilității fiscal‐bugetare nr.69/2010 cu modificările şi completările
ulterioare şi art. 15 alin.(l) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice.
Potrivit dispozițiilor art. 73 din Constituția României, republicată, prin obiectul său de
reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor organice.
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