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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

Bucureşti, 20 martie 2014 
Nr. 4c-7/92 

 
 
 

R A P O R T 

 asupra propunerii legislative pentru modificarea art.83 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 79/2014 din 24 februarie 2014, cu dezbaterea pe fond a 

propunerii legislative pentru modificarea art. 83 din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice.  

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1112/09.10.2013). 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.2929/26.09.2013). 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/220/12.03.2014).  

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/99/5.03.2014). 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/176/11.03.2014). 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.35/13.01.2014). 

 

 

 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în 

sensul renunţării la îndeplinirea condiţiilor de vârstă şi stagiu de cotizare 

pentru persoana decedată în scopul acordării pensiei de urmaş, pentru copii. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 

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

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 18 martie 2014 au 

participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor: 

- d-na Ileana Ciutan - Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice 

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, din totalul de 

24 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 

18.02.2014. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

- nu sunt respectate normele de tehnică legislativă stabilite prin Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Punctual, 

modificarea propusă la textul art.83 vine în contradicţie cu prevederile art.89 

din aceeaşi lege, prin care se reglementează modul de stabilire al pensiei de 

 
2/3



urmaş. În acest sens, iniţiatorii nu fac referire la modul de calcul al pensiei 

care s-ar fi cuvenit persoanei decedate dacă aceasta nu îndeplinea nici una din 

condiţiile obţinerii unei pensii în sensul art.89. 

- dreptul la pensia de urmaş nu este, în înţelesul legii, un drept de sine 

stătător, bazat pe contribuţii proprii la sistemul de pensii, ci acesta decurge din 

dreptul la pensie pe care l-a avut susţinătorul decedat. Raportul juridic 

obligaţional iniţial, respectiv dreptul la pensie al susţinătorului decedat, se 

transformă într-un drept la pensie al urmaşului. În cazul decesului părinţilor, 

asigurarea întreţinerii este preluată, în condiţiile legii, de sistemul public de 

pensii prin intermediul pensiei de urmaş. 

Pensia de urmaş nu se poate acorda indiferent de vârsta copiilor, aşa 

cum se precizează în Expunerea de motive, deoarece raportul juridic 

obligaţional al părinţilor încetează la vârstele prevăzute de Codul civil şi nu 

poate fi extins printr-o lege specială fără a se încălca principiile de drept. 

- potrivit prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, 

iniţiatorii au obligaţia să prezinte o fişă financiară, însoţită de ipotezele şi 

metodologia de calcul utilizată, precum şi o declaraţie conform căreia 

majorarea de cheltuială este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice 

specificate în strategia fiscal-bugetară şi cu legea bugetară anuală; în acest 

sens, iniţiatorii nu precizează sursele financiare necesare aplicării măsurii 

propuse, încălcând astfel şi dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia 

României, precum şi cele ale art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind 

finanţele publice. 

 

 

 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Florin Iordache     Găină Mihăiţă 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  

 
3/3


		2014-03-20T10:40:36+0200
	Lidia G. Vladescu




