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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru completarea alin.(1) al art. 30 și pentru modificarea 
art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art. 30 și pentru 
modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, trimisă cu 
adresa PLx.75 din 1 februarie 2021, înregistrată cu nr. 4C-13/145 din 2 februarie 2021. 
 Conform dispoziţiilor art. 75 alin. 1 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 
alin. 9, pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat, proiectul de Lege în ședința din 
28 decembrie 2020. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut inițiativa legislativă în ședința online din 10 februarie 2021. 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, 
urmărindu-se introducerea unei noi activități, cea de producție a energiei electrice și termice, în 
categoria „locuri de muncă în condiții speciale”, precum și instituirea unor excepții de la art. 55 
alin.(1) lit. b) din actul de bază, stabilind condițiile de pensionare pentru persoanele care au 
desfășurat astfel de activități.  
 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive 
și avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ nr. 1053 din 14 
octombrie 2020, avizul favorabil al Consiliului economic și social  nr. 9090 din 24 septembrie 
2020. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică de disciplină şi imunități a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege.  
 În raport de obiectul şi conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
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