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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.263 din 16 decembrie 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 305/2015 din 23 martie 2015, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.19/06.01.2015) 
• avizul negativ al Conisiliului Economic şi Social (nr.135/15.01.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/344/1.04.2015) 
• avizul negativ al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/497/21.04.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/457/15.04.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/247/01.04.2015) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.351/DRP/06.03.2015). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(1) al art.169 din Legea nr.263/2010, în sensul că, pensionarilor 
sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite 
potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăşurat 
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activităţi încadrate în grupa I şi/sau a II-a de muncă, să li se acorde o 
creştere a punctajelor anuale, indiferent de durata stagiului complet de 
cotizare, stabilită conform legislaţiei în vigoare la data deschiderii dreptului 
de pensie. 
 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările comisiei care au avut loc în data de 26 august 2015 şi-au 
înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 
martie 2015. 
 

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 întrucât aceasta a rămas 
fără obiect ca urmare a adoptării Legii nr.192/2015 pentru completarea 
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

  

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Anghel Elena 
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