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  4c-5/592/10 septembrie 2015

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                Bucureşti, 10 septembrie  2015                 
şi problemele minorităţilor naţionale                          Pl-x  551/2015 
     
    
  Domnului deputat 
   Adrian SOLOMON, 
  Preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I 
nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile 
omului,  culte  şi  problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. Pl-x 551 din 1 
septembrie 2015, spre dezbatere şi avizare, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, 
actualizată în 2014,  înregistrată cu nr.4c-5/592 din 2 septembrie  2015. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În şedinţa din 10 septembrie 2015, membrii comisiei au examinat 

propunerea legislativă, în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor şi, în urma dezbaterilor, au hotărât cu unanimitate  de voturi 
să îi acorde aviz favorabil, cu un amendament adoptat, prezentat în anexa care 
însoţeşte avizul.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Deputat 

Nicolae Păun 
 
 

Întocmit: consilier  parlamentar Elena Zorilă 

elena.zorila
Original
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ANEXĂ 
 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Textul propunerii legislative 
de modificare 

Textul propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

propus 
0. 1. 2. 3. 4. 

1. “Legea 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice  
………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.54 - (1) În cazul persoanelor 
prevăzute la art.6 alin.(1) pct.I 
lit.c), vârsta standard de 
pensionare este de 60 de ani, atât 
pentru femei, cât şi pentru 
bărbaţi. Atingerea acestei vârste 
se realizează prin creşterea 
vârstelor standard de pensionare, 
conform eşalonării prevăzute în 
anexa nr.6. 
 
 
 
 
 
 

     “Articol unic  
Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii 
publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.852 din 20 decembrie 2014, 
cu modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează:  
 
 
 
1.La Art.54 aliniatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
    (1) În cazul persoanelor 
prevăzute la art.6 alin.(1) pct.I 
lit.c), vârsta standard de 
pensionare este de 60 de ani, 
atât pentru femei, cât şi pentru 
bărbaţi, cu excepţia 
persoanelor împotriva cărora 
a fost pronunţată o hotărâre 
judecătorească definitivă de 
condamnare pentru 
infracţiuni comise ca urmare 
a nerespectării, neîndeplinirii 
sau îndeplinirii atribuţiilor de 
serviciu cu rea credinţă ori 

     Articolul unic se modifică şi se 
completează, după cum urmează: 
     “Articol unic  
Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.852 din 20 decembrie 
2014, cu modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează:  
 
 
1.La Art.54 aliniatul (1) va avea 
următoul cuprins: 
    (1) În cazul persoanelor prevăzute 
la art.6 alin.(1) pct.I lit.c), vârsta 
standard de pensionare este de 60 de 
ani, atât pentru femei, cât şi pentru 
bărbaţi, cu excepţia persoanelor 
împotriva cărora a fost pronunţată o 
hotărâre judecătorească definitivă de 
condamnare pentru infracţiuni 
comise ca urmare a nerespectării, 
neîndeplinirii sau îndeplinirii 
atribuţiilor de serviciu cu rea 
credinţă ori pentru fapte de corupţie 
sau asimilate corupţiei precum şi 
pentru infracţiuni grave contra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o reglementare 
echitatbilă.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………. 
Art.55 - (1)  
 …………………………………. 
          b) conform tabelului nr.2, 
în situaţia persoanelor care au 
realizat stagii de cotizare în 
locurile de muncă încadrate în 
alte condiţii de muncă prevăzute 
la art.29 alin.(2) şi în condiţii 

pentru fapte de corupţie sau 
asimilate corupţiei, la care 
atingerea acestei vârste se 
realizează prin creşterea 
vârstelor standard de 
pensionare conform eşalonării 
prevăzute în anexa nr.5. 
Atingerea acestei vârste se 
realizează prin creşterea 
vârstelor standard de 
pensionare, conform eşalonării 
prevăzute în anexa nr.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.La art.55 aliniat (1) litera b) şi 
aliniat (2) vor avea următorul 
cuprins: 
       b) conform tabelului nr.2, 
în situaţia persoanelor care au 
realizat stagii de cotizare în 
locurile de muncă încadrate în 
alte condiţii de muncă 

persoanei: omorul, omorul 
calificat, determinarea sau 
înlesnirea sinuciderii, vătămarea 
corporală, lovirile sau vătămările 
cauzatoare de moarte, relele 
tratamente aplicate minorului, 
încăierarea, violenţa în familie, 
lipsirea de liberate în mod illegal, 
şantajul, sclavia, traficul de 
persoane, traficul de minori, 
proxenetismul, exploatarea 
cerşetoriei, violul, agresiunea 
sexuală,   actul sexual cu un 
minor, coruperea sexuală a 
minorilor, violarea de domiciliu, 
violarea sediului profesional, 
violarea vieţii private,   la care 
atingerea acestei vârste se realizează 
prin creşterea vârstelor standard de 
pensionare conform eşalonării 
prevăzute în anexa nr.5. 
Atingerea acestei vârste se 
realizează prin creşterea vârstelor 
standard de pensionare, conform 
eşalonării prevăzute în anexa nr.6. “ 
 
 
 
 
1.La art.55 aliniat (1) litera b) şi 
aliniat (2) vor avea următorul 
cuprins: 
       b) conform tabelului nr.2, în 
situaţia persoanelor care au realizat 
stagii de cotizare în locurile de 
muncă încadrate în alte condiţii de 
muncă prevăzute la art.29 alin.(2) şi 



special prevăzute la art.30 
alin.(1);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………… 
               (2) Persoanele prevăzute 
la art.6 alin.(1) pct.I lit.c) 
beneficiază de reducerile 
prevăzute la alin.(1) dacă au 
realizat stagiul minim de cotizare 
în specialitate prevăzut în anexa 

prevăzute la art.29 alin.(2) şi în 
condiţii special prevăzute la 
art.30 alin.(1) cu excepţia 
persoanelor a căror activitate 
se încadrează la Art.30 
alin.(1) litera c) împotriva 
cărora a fost pronunţată o 
hotărâre judecătorească 
definitivă de condamnare 
pentru infracţiuni comise ca 
urmare a nerespectării, 
neîndeplinirii sau îndeplinirii 
cu rea credinţă a atribuţiilor 
de serviciu ori pentru fapte de 
corupţie sau asimiliate 
corupţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (2) Persoanele prevăzute la 
art.6 alin.(1) pct.I lit.c) 
beneficiază de reducerile 
prevăzute la alin.(1) dacă au 
realizat stagiul minim de 
cotizare în specialitate prevăzut 

în condiţii special prevăzute la art.30 
alin.(1) cu excepţia persoanelor a 
căror activitate se încadrează la 
Art.30 alin.(1) litera c) împotriva 
cărora a fost pronunţată o hotărâre 
judecătorească definitivă de 
condamnare pentru infracţiuni 
comise ca urmare a nerespectării, 
neîndeplinirii sau îndeplinirii cu rea 
credinţă a atribuţiilor de serviciu ori 
pentru fapte de corupţie sau 
asimiliate corupţiei precum şi 
pentru infracţiuni grave contra 
persoanei: omorul, omorul 
calificat, determinarea sau 
înlesnirea sinuciderii, vătămarea 
corporală, lovirile sau vătămările 
cauzatoare de moarte, relele 
tratamente aplicate minorului, 
încăierarea, violenţa în familie, 
lipsirea de liberate în mod illegal, 
şantajul, sclavia, traficul de 
persoane, traficul de minori, 
proxenetismul, exploatarea 
cerşetoriei, violul, agresiunea 
sexuală,   actul sexual cu un 
minor, coruperea sexuală a 
minorilor, violarea de domiciliu, 
violarea sediului profesional, 
violarea vieţii private. 
 
    (2) Persoanele prevăzute la art.6 
alin.(1) pct.I lit.c) beneficiază de 
reducerile prevăzute la alin.(1) dacă 
au realizat stagiul minim de cotizare 
în specialitate prevăzut în anexa nr.6 
şi nu se găsesc în situaţia ca 



nr.6.” în anexa nr.6 şi nu se găsesc în 
situaţia ca împotriva lor să fie 
pronunţată o hotărâre 
judecătorească definitivă de 
condamnare pentru 
infracţiuni comise ca urmare 
a nerespectării, neîndeplinirii 
sau îndeplinirii atribuţiilor de 
serviciu cu rea credinţă ori 
pentru fapte de corupţie sau 
asimilate corupţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La Art.55 după aliniatele (1) 
şi (2) se introduce un nou 
aliniat, (3) cu următorul 
cuprins: 
     (3) Dacă până la 
pronunţarea unei hotărâri 
definitive de condamnare 
împotriva unei persoane 
prevăzută la art.6 alin.(1) 

împotriva lor să fie pronunţată o 
hotărâre judecătorească definitivă de 
condamnare pentru infracţiuni 
comise ca urmare a nerespectării, 
neîndeplinirii sau îndeplinirii 
atribuţiilor de serviciu cu rea 
credinţă ori pentru fapte de corupţie 
sau asimilate corupţiei precum şi 
pentru infracţiuni grave contra 
persoanei: omorul, omorul 
calificat, determinarea sau 
înlesnirea sinuciderii, vătămarea 
corporală, lovirile sau vătămările 
cauzatoare de moarte, relele 
tratamente aplicate minorului, 
încăierarea, violenţa în familie, 
lipsirea de liberate în mod illegal, 
şantajul, sclavia, traficul de 
persoane, traficul de minori, 
proxenetismul, exploatarea 
cerşetoriei, violul, agresiunea 
sexuală,   actul sexual cu un 
minor, coruperea sexuală a 
minorilor, violarea de domiciliu, 
violarea sediului profesional, 
violarea vieţii private. 
 
 
2. La Art.55 după aliniatele (1) şi (2) 
se introduce un nou aliniat, (3) cu 
următorul cuprins: 
     (3) Dacă până la pronunţarea unei 
hotărâri definitive de condamnare 
împotriva unei persoane prevăzută la 
art.6 alin.(1) pct.I lit.c), aceasta a 
primit pensia pentru limită de vârstă, 
beneficiind de facilităţile prevăzute 



pct.I lit.c), aceasta a primit 
pensia pentru limită de 
vârstă, beneficiind de 
facilităţile prevăzute la art.55 
alin.(1) lit.b tabelul 2, va fi 
obligată să returneze sumele 
astfel primite, eşalonate pe 
durata a 3 ani. 
 
2. La Art.62 alin.(2) după 
literele a) şi b) se introduc noi 
alineate, litera c) şi 2(1) cu 
următorul cuprins: 
    c) nu se găsesc în situaţia ca 
împotriva lor să fie 
pronunţată o hotărâre 
judecătorească definitivă de 
condamnare pentru 
infracţiuni comise ca urmare 
a nerespectării, neîndeplinirii 
sau îndeplinirii atribuţiilor de 
serviciui cu rea credinţă ori 
pentru alte fapte de corupţie 
sau asimilate corupţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la art.55 alin.(1) lit.b tabelul 2, va fi 
obligată să returneze sumele astfel 
primite, eşalonate pe durata a 3 ani. 
 
 
 
 
 
 
2. La Art.62 alin.(2) după literele a) 
şi b) se introduc noi alineate, litera 
c) şi 2(1) cu următorul cuprins: 
    c) nu se găsesc în situaţia ca 
împotriva lor să fie pronunţată o 
hotărâre judecătorească definitivă de 
condamnare pentru infracţiuni 
comise ca urmare a nerespectării, 
neîndeplinirii sau îndeplinirii 
atribuţiilor de serviciui cu rea 
credinţă ori pentru alte fapte de 
corupţie sau asimilate corupţiei 
precum şi pentru infracţiuni grave 
contra persoanei: omorul, omorul 
calificat, determinarea sau 
înlesnirea sinuciderii, vătămarea 
corporală, lovirile sau vătămările 
cauzatoare de moarte, relele 
tratamente aplicate minorului, 
încăierarea, violenţa în familie, 
lipsirea de liberate în mod illegal, 
şantajul, sclavia, traficul de 
persoane, traficul de minori, 
proxenetismul, exploatarea 
cerşetoriei, violul, agresiunea 
sexuală,   actul sexual cu un 
minor, coruperea sexuală a 
minorilor, violarea de domiciliu, 



 
 
 
2(1) dacă până la pronunţarea 
unei hotărâri definitive de 
condamnare împotriva unei 
persoane prevăzută la art.6 
alin.(1) pct.I lit.c), aceasta a 
primit pensia anticipată, va fi 
obligată să returneze sumele 
astfel primite, eşalonate pe 
durata a 3 ani. 
 
3. La Art.65 alin.(2) după 
literele a) şi b) se introduc noi 
aliniate, litera c) şi 2(1) cu 
următorul cuprins: 
    c) nu se găsesc în situaţia ca 
împotriva lor să fie 
pronunţată o hotărâre 
judecătorească definitivă de 
condamnare pentru 
infracţiuni comise ca  urmare 
a nerespectării, neîndeplinirii 
sau îndeplinirii atribuţiilor de 
serviciu cu rea credinţă ori 
pentru fapte de corupţie sau 
asimilate corupţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

violarea sediului profesional, 
violarea vieţii private. 
 
2(1) dacă până la pronunţarea unei 
hotărâri definitive de condamnare 
împotriva unei persoane prevăzută la 
art.6 alin.(1) pct.I lit.c), aceasta a 
primit pensia anticipată, va fi 
obligată să returneze sumele astfel 
primate, eşalonate pe durata a 3 ani. 
 
 
 
3. La Art.65 alin.(2) după literele a) 
şi b) se introduc noi aliniate, litera c) 
şi 2(1) cu următorul cuprins: 
    c) nu se găsesc în situaţia ca 
împotriva lor să fie pronunţată o 
hotărâre judecătorească definitivă de 
condamnare pentru infracţiuni 
comise ca  urmare a nerespectării, 
neîndeplinirii sau îndeplinirii 
atribuţiilor de serviciu cu rea 
credinţă ori pentru fapte de corupţie 
sau asimilate corupţiei precum şi 
pentru infracţiuni grave contra 
persoanei: omorul, omorul 
calificat, determinarea sau 
înlesnirea sinuciderii, vătămarea 
corporală, lovirile sau vătămările 
cauzatoare de moarte, relele 
tratamente aplicate minorului, 
încăierarea, violenţa în familie, 
lipsirea de liberate în mod illegal, 
şantajul, sclavia, traficul de 
persoane, traficul de minori, 
proxenetismul, exploatarea 



 
 
 
 
 
 
 
    2(1) dacă până la 
pronunţarea unei hotărâri 
definitive de condamnare 
împotriva unei personae 
prevăzută la art.6 alin.(1) 
pct.I şi lit.c), aceasta a primit 
pensia anticipată parţială, va 
fi obligată să returneze 
sumele astfel primite, 
eşalonate  pe durata a 3 ani”. 
 
 
 
 
 

cerşetoriei, violul, agresiunea 
sexuală,   actul sexual cu un 
minor, coruperea sexuală a 
minorilor, violarea de domiciliu, 
violarea sediului profesional, 
violarea vieţii private.    
 
 2(1) dacă până la pronunţarea unei 
hotărâri definitive de condamnare 
împotriva unei personae prevăzută la 
art.6 alin.(1) pct.I şi lit.c), aceasta a 
primit pensia anticipată parţială, va 
fi obligată să returneze sumele astfel 
primite, eşalonate  pe durata a 3 
ani”. 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problememele minorităţilor 
naţionale 
 

 


