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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire asupra propunerii legislative pentru modificarea art.56 şi art.57 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, trimisă Comisiei cu adresa nr. Plx.614/2015 din 20 

aprilie 2016, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 
Menţionăm că propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON 

 

Bucureşti, 17 mai 2016 
Nr. 4c-7/482 
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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

RAPORT  DE ÎNLOCUIRE 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.56 şi art.57 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice 
 
 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, propunerea legislativă pentru modificarea 

art.56 şi art 57 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost retrimisă Comisiei pentru muncă 

şi protecţie socială, prin adresa nr. Plx. 614/2015 din 20 aprilie 2016, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui 

nou raport. 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 10 mai 2016, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

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

Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus anterior cu nr. 4c-7/676 din data de 16 

noiembrie 2015. 

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

Constituţia României, republicată.  

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

Bucureşti, 17 mai 2016 
Nr. 4c-7/482 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian SOLOMON   Mihăiţă Găină 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar, Elena Anghel 
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Anexă 
Amendamente admise 

 
 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 
Legea nr.263/2010 

Text  
propunere legislativă  Amendamente admise Motivare 

1.    
Titlul legii 
 

Lege 
pentru modificarea art.56 

şi art.57 din Legea 
nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii 
publice 

 

 
 
 

Lege 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 

 
Autori: membrii comisiei 

 
 
 
 
Având în vedere 
modificărle propuse în 
raport. 

2.    
Articol unic - Articolul 56 
şi articolul 57 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 modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 

 
Art.I. - 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 modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
Autori: membrii comisiei 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 
Legea nr.263/2010 

Text  
propunere legislativă  Amendamente admise Motivare 

 
3.   

(5) Stagiul complet de 
cotizare pentru 
persoanele prevăzute la 
alin.(1) este de 30 de 
ani. 
 

 
„1. Alin. (5) al Art. 56 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.56 (5) Stagiul complet 
de cotizare pentru 
persoanele prevăzute la 
alin. (1) este de 20 de ani. 
 

 
1. La articolul 56, alineatul 
(5) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(5) Stagiul complet 
de cotizare este de 20 de 
ani pentru persoanele care 
au realizat cel puţin 20 de 
ani în locuri de muncă 
prevăzute la art. 30 alin. 
(1) lit. a) din lege, 
respectiv de 30 de ani 
pentru persoanele care au 
realizat cel puţin 20 de ani 
în locuri de muncă 
prevăzute la art. 30 alin. 
(1) lit. f) din lege.” 

 
Autori: membrii comisiei 

 
Pentru a fi înlăturate 
discrepanţele create între 
pensiile calculate potrivit 
prevederilor Legii 
nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de 
asigurări sociale şi cele 
calculate potrivit 
prevederilor Legii 
nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii 
publice pentru persoanele 
care au lucrat în unităţi 
miniere cel puţin 50% din 
timpul normal de muncă 
în luna respectivă. 

4.   
 
 
 
 
(3) Pentru persoanele 
prevăzute la alin.(1), 

 
 
2. Alin.(3) al Art 57 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.57 (3) Pentru 

 
 
2. La articolul 57, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(3) Pentru persoanele 
prevăzute la alin.(1), stagiul 

 
 
Pentru a fi înlăturate 
discrepanţele create între 
pensiile calculaate potrivit 
prevederilor Legii 
nr.19/2000 privind 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 
Legea nr.263/2010 

Text  
propunere legislativă  Amendamente admise Motivare 

stagiul complet de 
cotizare este de 22 ani şi 
6 luni, în cazul celor care 
au desfăşurat activitate în 
zona I de expunere la 
radiaţii, respectiv de 25 
de ani şi 6 luni, în cazul 
celor care au desfăşurat 
activitate în zona a II-a 
de expunere la radiaţii. 
 

persoanele prevăzute la 
alin. (1), stagiul complet de 
cotizare este de 15 ani, în 
cazul celor care au 
desfăşurat activitate în zona 
I de expunere la radiaţii, 
respectiv de 17 de ani, în 
cazul celor care au 
desfăşurat activitate în zona 
a II-a de expunere la 
radiaţii.” 
 

complet de cotizare este de 
15 ani, în cazul celor care au 
desfăşurat activitate în zona I 
de expunere la radiaţii, 
respectiv de 17 ani, în cazul 
celor care au desfăşurat 
activitate în zona a II-a de 
expunere la radiaţii.” 
 
 
 
Autori: membrii comisiei 

sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de 
asigurări sociale şi cele 
calculate potrivit 
prevederilor Legii 
nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii 
publice pentru persoanele 
care au lucrat în zona I 
de expunere la radiaţii, 
respectiv în zona a II-a 
de expunere la radiaţii. 
 

5.     
Art.II. – (1) De 
prevederile art. 56 şi 57 
din Legea nr.263/2010, 
beneficiază, la cerere, şi 
persoanele ale căror 
drepturi de pensie   s-au 
deschis în perioada 1 
ianuarie 2011 si data 
intrării in vigoare a 
prezentei legi. 
 
(2) Drepturile de pensie 
recalculate se cuvin şi se 

 
Pentru egalitate de 
tratament între 
beneficiari. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 
Legea nr.263/2010 

Text  
propunere legislativă  Amendamente admise Motivare 

plătesc începând cu luna 
următoare înregistrării 
acesteia la casa teritorială 
de pensii din raza de 
domiciliu sau de reşedinţă 
a solicitantului. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
 
 
 


