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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative  pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 192/2016 din 20 aprilie 2016, cu dezbaterea pe fond, în 

procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.263/2010, în sensul că dovada   

vechimii în muncă în grupele I şi/sau a II-a de muncă, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, să fie făcută cu 

carnetul de muncă sau cu adeverinţă eliberată de către angajatori ori deţinătorii legali de arhive, pentru persoanele ce 

nu au fost nominalizate în liste de unităţile angajatoare, dar au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în 

aceste grupe de muncă.  

Bucureşti, 5 iulie 2016 
Nr. 4c-7/474 
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 aprilie 2016. 

  

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1320/16.12.2016) 

• avizul Consiliului Economic şi Social (nr.3566/03.12.2015) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/576/21.04.2016) 

• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-5/409/27.04.2016) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-17/890/10.05.2016) 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.443/14.04.2016). 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 29 iunie 2016 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  

- d-na Doina Păuna – director, Casa Naţională de Pensii Publice. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
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Propunerea legislativă 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 şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 

 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea propunerii 

legislative cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

 

 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

   Adrian Solomon      Daniel Iane 

            

 

 

 

Întocmit, 

Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.   
Titlul legii 

 

Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 
 

 
Lege pentru completarea art.158 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice 

 

2.   
Art.1.- Legea  nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.852 din 20 decembrie 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
 

 
Art.I. – Articolul 158 din Legea  
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.852 din 20 decembrie 
2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează după cum 
urmează: 
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

3.   
I. După articolul 55 se introduce un nou 
articol, articolul 551, cu următorul cuprins: 
“Art.551 – (1) Persoanele care nu au fost 
nominalizate de fostele unităţi angajatoare în 
vederea desfăşurării unor activităţi încadrate 
în grupa I şi/sau II de muncă în conformitate 
cu legislaţia anterioară datei de 1 aprilie 
2001, dar au desfăşurat aceste activităţi în 

 
Se elimină. 

 
Modificările aduse nu rezolvă 
inechităţile discriminatorii 
între  persoane aflate în 
situaţii identice din punct de 
vedere al prestării activităţilor 
ce se încadrau în grupa I şi II 
de muncă. 
Pentru cursivitatea textului 
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Nr. 
crt. 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

locurile de muncă încadrate în grupa I şi/sau 
II de muncă, au dreptul la pensie pentru 
limita de vârstă, cu reducerea vârstelor 
standard de pensionare, conform art.55 alin 
(1) lit.a) şi b), după caz. 
(2) Dovedirea perioadelor de activitate 
desfăşurate în locurile de muncă  şi 
activităţile  ce se încadrează în grupele I şi II 
de muncă în vederea pensionării se face cu 
carnetul de muncă, întocmit cu respectarea 
prevederilor Decretului nr.92/1976 privind 
carnetul de muncă.  
(3) În situaţia în care perioadele de vechime 
în muncă în grupa I şi /sau II de muncă nu 
sunt înregistrate în carnetul de muncă sau 
înregistrarea acestor perioade este făcută 
incorect sau incomplet, acestea pot fi 
dovedite cu adeverinţe eliberate de către 
angajatori sau deţinători legali de arhive. 
(4) Adeverinţele prin care se atestă faptul că 
în anumite perioade, anterioare datei de 1 
aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat 
activitatea în locuri de muncă încadrate în 
grupele I şi/sau II de muncă se întocmesc 
numai pe baza documentelor verificabile, 
aflate în evidenţele angajatorilor sau ale 
deţinătorilor de arhive. 
 

legii, s-a propus completarea 
art.158 în sensul celor 
prezentate în expunerea de 
motive. 

4.   
__ 

 
1. După alineatul (3) se introduc două 
noi alineate, alin.(31) şi (32), cu 
următorul cuprins: 
„(31) Dovada vechimii în muncă în grupa I 

 
Având în vedere că în 
intervalul 1990 - 1 aprilie 
2001, pentru multe persoane 
activitatea desfăşurată a fost 
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Nr. 
crt. 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

şi/sau a II-a de muncă realizată anterior 
datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de 
muncă întocmit cu respectarea prevederilor 
Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de 
muncă. 
(32) În situaţia în care perioadele de vechime 
în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de 
muncă nu sunt înregistrate în carnetul de 
muncă sau înregistrarea acestor perioade 
este efectuată incorect sau incomplet, 
dovada acestora se poate face cu adeverinţe 
eliberate de către angajatori sau deţinătorii 
legali de arhive.” 
 
Autori: membrii comisiei 

 

recunoscută ca fiind încadrată 
în grupa I şi/sau II de muncă, 
consemnată în carnetul de 
muncă, dar angajatorul nu  
şi-a îndeplinit obligaţia de a 
nominaliza aceste persoane 
conform Ordinului 50/1990. 
Pentru eliminarea inechităţilor 
ce au condus la discriminări 
între persoane aflate în 
situaţii identice din punct de 
vedere al prestării  de 
activităţi ce se încadrau în 
grupa I si II de muncă. 

5.   
__ 

 
2. După alineatul (4) se introduc trei noi 
alineate, alin.(5), (6) şi (7), cu 
următorul cuprins: 
(5) Prin documente verificabile se înțelege: 
actul administrativ de nominalizare a 
persoanelor încadrate în grupe superioare de 
muncă sau, în lipsa acestuia, actul 
administrativ privind încadrarea locurilor de 
muncă/activităților/categoriilor profesionale 
în grupe superioare de muncă; contractul 
individual de muncă; contractul colectiv de 
muncă; decizii interne; act administrativ de 
modificare a locului de muncă sau a 
sarcinilor de serviciu; extras din statele de 
plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul 
de muncă, precum și orice alte documente 

 
Deoarece perioada de timp în 
care o persoană avea sarcina 
să lucreze în locuri de muncă 
ce se încadrau în grupa I sau 
II de muncă, se stabilea  prin 
dispoziţia conducerii şi 
eliberau acte administrative, 
decizii interne, acte 
administrative de încadrare a 
locurilor de muncă (nu a 
persoanelor) în grupe 
superioare de muncă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

justificative. 
(6) În situația în care există suspiciuni cu 
privire la legalitatea încadrării activității în 
grupele I și/sau a II-a de muncă, angajatorii 
sau orice alți deținători legali de arhive sunt 
obligați să pună la dispoziția Casei Naționale 
de Pensii Publice și/sau a caselor teritoriale 
de pensii, după caz, la solicitarea acestora, 
documentele întocmite anterior datei de 1 
aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat 
adeverințele care atestă încadrarea 
persoanelor în fostele grupe I și/sau a II-a 
de muncă, în vederea verificării respectării 
legislației în domeniu. 
(7) În situația în care, urmare verificărilor 
prevăzute la alin.(6), se constată încălcări 
ale legislației privind încadrarea în grupe 
superioare de muncă sau nu sunt prezentate 
documentele care au stat la baza eliberării 
adeverințelor, perioadele respective sunt 
valorificate ca vechime în muncă/stagiu de 
cotizare în condiții normale de muncă.” 
 
Autori: membrii comisiei 

 

6.   
Art.2. – Prezenta lege intră în vigoare la 
data de întâi a lunii următoare celei în 
care aceasta se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 

 
Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 
de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
Autori: membrii comisiei 

 

 
Formulare consacrată în 
materie. 
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