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Către
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială
în procedură obişnuită, cu adresa nr. Plx 619/2018 din 24 octombrie
2018, pentru dezbatere şi examinare în fond.

PREŞEDINTE,
ADRIAN SOLOMON
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Camera Deputaţilor
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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
art.53 din Legea nr.263/2010 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 619/2018 din 24 octombrie 2018, cu dezbaterea pe fond, în
procedură

obişnuită,

a

propunerii

legislative

pentru

modificarea

şi

completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea
şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
în sensul instituirii pentru femei a dreptului de a rămâne în activitate, la
cerere, după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la împlinirea
vârstei de 65 de ani.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22
octombrie 2018.
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
•

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.517/30.05.2018)

•

avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2446/15.05.2018)

•

avizul

negativ

al

Comisiei

juridice,

de

disciplină

şi

imunităţi

(nr.4c-13/967/20.11.2018)
•

avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/560/07.11.2018)

•

punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1120/11.06.2018).

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 11 decembrie
2018 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare:
-

d-l Robert Iulian Stănescu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii
Publice

-

d-l Adrian Rîndunică – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale

-

d-na Valentina Vasilica Robu – director general, Casa Naţională de
Pensii Publice

-

d-na Greta Ioniţă – director, Casa Naţională de Pensii Publice

-

d-na Dana Ciobotaru - Casa Naţională de Pensii Publice

-

d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

-

d-na Maria Leancă – şef serviciu, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi din
totalul de 23 de membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (6 voturi
împotrivă).

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice,
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei
Deputaţilor

respingerea

iniţiativei

legislative

întrucât

există

deja

reglementări specifice în ceea ce priveşte posibilitatea extinderii, la cerere,
a vârstei standard de pensionare pentru femei, până la 65 de ani.
De

asemenea,

Curtea

Constituţională

a

admis

excepţia

de

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza întâi din Legea
nr.53/2003 – Codul muncii şi a constatat că acestea sunt constituţionale în
măsura în care sintagma „condiţii de vârstă standard” nu exclude
posibilitatea femeii de a solicita continuarea executării contractului de
muncă, în condiţii identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei
de 65 de ani”.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Adrian Solomon

Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Elena Anghel
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