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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii 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 127/2015 din 2 martie 2015, cu dezbaterea pe fond, în
procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
•
•
•
•
•
•

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 773/1.07.2014)
avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1462/17.06.2014)
avizul
negativ
al
Comisiei
pentru
buget,
finanţe
şi
bănci
(nr. 4c-2/166/14.05.2015)
avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
(nr. 4c-11/266/10.03.2015)
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (nr. 4c-5/16/11.03.2015)
avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi (nr. 4c-17/338/10.03.2015)

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea art.30 din Legea nr.263/2010, în sensul ca procedura de evaluare
a încadrării in condiţii speciale de muncă să fie făcută, periodic, din 5 în 5 ani.
De asemenea, se propune ca operatorii economici care, în urma
reevaluării, nu mai îndeplinesc criteriile de încadrare în condiţii speciale a
locurilor de muncă, să achite contribuţia de asigurări sociale în cota prevăzută
de lege pentru condiţii normale de muncă.
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de
lege.
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 10 noiembrie 2015
au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat:
•
•

d-na Ileana Ciutan – Preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice
d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 24
membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 februare
2015.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat.
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea în forma prezentată
de Senat.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Mihăiţă Găină

Întocmit,
Consilier parlamentar Elena Anghel
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