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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 27 noiembrie 2013 

 

În ziua de 27 noiembrie 2013, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice - Plx 465/2011. 

2. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 466/2011. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 717/2011. 

 

La dezbateri a participat ca invitat, din partea Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - d-na Georgeta Bratu – Secretar de 

Stat. 

 

În data de 27 noiembrie 2013, lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 465/2011, are ca obiect de reglementare 

asimilarea stagiului de cotizare realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, de 

salariaţii care au desfăşurat activităţi încadrate, conform legislaţiei anterioare, în 

grupa I de muncă, cu stagiul de cotizare în condiţii speciale de muncă. Această 

propunere legislativă a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de 

voturi întrucât prevederile acestea au fost preluate în raportul la proiectul de lege 

cu nr. PLx 717/2011. 



Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 466/2011, are ca obiect de reglementare 

asimilarea stagiului de cotizare realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, de 

salariaţii care au desfăşurat activităţi încadrate, conform legislaţiei anterioare, în 

grupa I de muncă, cu stagiul de cotizare în condiţii speciale de muncă. Această 

propunere legislativă a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de 

voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 717/2011, are ca obiect de 

reglementare asimilarea stagiului de cotizare realizat anterior datei de 1 aprilie 

2001, de salariaţii care au desfăşurat activităţi încadrate, conform legislaţiei 

anterioare, în grupa I de muncă, cu stagiul de cotizare în condiţii speciale de 

muncă. În plus, proiectul de lege propune un nou tabel pentru reducerea vârstei 

standard de pensionare în cazul acestor persoane. Acest proiect de lege a fost 

adoptat, cu amendamente, de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, în 

vederea eliminării inechităţilor între pensionari.  

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

(25), în ziua de 27 noiembrie 2013 a absentat doamna deputat Grapini Maria 

(grup parlamentar PC) – ministru, doamna Dumitrache Ileana-Cristina (grup 

parlamentar PSD) şi doamna deputat Anastase Roberta Alma (grup parlamentar 

PDL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Florin Iordache – 

preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină Mihăiţă şi 

Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Axente Ioan, Baltă Mihai, 

Boghicevici Claudia, Calotă Florică Ică, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci 

Dorel, Delureanu Virgil, Galan Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Sefer 

Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Suciu Vasile-Daniel, 

Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

  
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Florin Iordache     Mihăiţă Găină 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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