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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 26 septembrie 2012 

Nr. 27/161 
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. PLx 203 din 29 mai 2012, cu dezbaterea pe fond în procedură 

obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

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

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1302/9.12.2011) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.162/31.07.2012) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/427/13.06.2012) 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/233/25.06.2012) 

• punctele de vedere negative ale Guvernului (nr.52/13.01.2012 şi 

4841/10.07.2012). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea unui 

nou articol, articolul 581, potrivit căruia, femeile care au realizat stagiul 



complet de cotizare şi care au născut cel puţin 3 copii şi i-au crescut până 

la vârsta de 10 ani, precum şi cele care au născut cel puţin 1 copil cu 

handicap şi l-au crescut cel puţin până la vârsta de 10 ani, beneficiază de 

reducerea vârstei standard de pensionare cu un an pentru 3 copii şi cu doi 

ani pentru 4 sau mai mulţi copii sau pentru copilul cu handicap. 
 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

proiectului de lege deoarece determină creşterea numărului de pensionari, 

afectând sustenabilitarea bugetului de asigurări sociale de stat care este 

deficitar. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

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

 

La lucrările comisiei care au vaut loc în data de 26 septembrie 2012, 

au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 mai 

2012. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Maria Eugenia Barna    Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel 
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