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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 22 septembrie 2021 

Nr. 4c-9/475 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în 

procedură obişnuită, cu adresa nr. Plx 251/2021 din 7 iunie 2021, 

pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Cristian-Gabriel SEIDLER 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 22 septembrie 2021 

Nr. 4c-9/475 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea 

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

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. Plx 251/2021 din 7 iunie 2021, cu dezbaterea pe fond a propunerii 
legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
lit.d) a alin.(1) şi a lit.d) a alin.(3) ale art.56 din Legea nr.263/2010, 
urmărindu-se, potrivit expunerii de motive, aplicarea prevederilor legii în 
mod nediscriminatoriu pentru angajaţii din sectorul naval. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.249/27.04.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3002/07.04.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/532/16.06.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.244/24.06.2021) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1184/18.06.2021). 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 



 

 
3

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 21 septembrie 
2021 a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Cătălin Boboc – 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 21 

membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 2 iunie 2021. 
 
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 asupra propunerii legislative şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât transmiterea către 
plenul Camerei Deputaţilor a prezentului raport, de respingere a 
propunerii legislative, întrucât normele propuse prevăd condiții noi, mai 
favorabile, cu privire la stagiile de cotizare ale personalului din sectorul 
construcții nave, generând astfel posibilitatea pensionării unui număr 
însemnat de persoane care ar conduce la un impact financiar semnificativ 
asupra bugetului de stat. Iniţiatorii nu precizează sursele financiare 
necesare aplicării măsurilor propuse, încălcând astfel atât dispoziţiile Legii 
responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, cât şi dispoziţiile art.138 
alin.(5) din Constituţia României, dar şi prevederile art.15 alin.(1) din 
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice. 
 

 
 VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Cristian-Gabriel SEIDLER    Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Elena Anghel 
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