
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021 414 1130, 021 414 1131; Fax: 021 314 68 69; e-mail: cp07@cdep.ro 

1/2

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

  

 
Bucureşti, 5 martie 2018 

Nr. 4c-7/1231 
 
 

R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea 

nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. Plx 530/2017 din 04 decembrie 2017, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea art.84 lit.c) din 

Legea 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.596/25.07.2017) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3460/11.07.2017) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/1202/07.02.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-8/479/13.12.2017) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/586/18.12.2017) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr.4c-17/29/05.02.2018) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1690/30.10.2017). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
art.84 lit.c) din Legea nr.263/2010, în sensul acordării pensiei de urmaş 
copiilor încadraţi în grad de invaliditate, pe toată durata invalidităţii, indiferent 
de perioada în care s-a ivit invaliditatea. 
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Propunerea legislativă 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  27 februarie 2018 
a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, d-na Georgeta 
Jugănaru - director în Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 
 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 
23 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot împotrivă 
şi 5 abţineri). 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 27 
noiembrie 2017. 
 

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 respingerea propunerii legislative întrucât aplicarea măsurii 
propuse ar avea ca efect creşterea numărului de pensionari de invaliditate, prin  
acordarea pensiei de urmaş şi persoanelor care au, de exemplu, vârsta de 50 
de ani şi care nu au lucrat niciodată, dar au devenit invalizi. 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ   

     

             

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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