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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2015 pentru completarea art.29 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. PLx 83/2016 din 21 martie 2016, cu dezbaterea pe 
fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2015 pentru completarea art.29 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.1362/29.12.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii  

(nr.4c-3/119/31.03.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr. 4c-5/269/31.03.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/838/06.04.2016). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.29 din 
Legea nr. 263/2010, în sensul stabilirii, pentru angajatori, a unui termen limită 
de 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2016, termen necesar pentru 
normalizarea condiţiilor de muncă. Totodată, se reglemnetează ca perioada 
cuprinsă între data de 31 decembrie 2015 şi data reînoirii avizului de încadrare 
a locurilor de muncă în condiţii deosebite, să constituie stagiu de cotizare în 
condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, 
diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii 
deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia. 
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Proiectul de lege 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 12 aprilie 2016 au 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Muncii Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice: 

� d-l Eduard Corjescu – Secretar de Stat 
� d-na Georgeta Jugănaru – director. 
 
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 14 martie 2016. 

 
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 a hotărât să propună Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 
 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

          Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel 
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