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Nr. 4c-7/790 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea alin.3, al art.1691 din Legea 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr.852, din 20 decembrie 2010 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr.Plx 245/2017 

din 26 iunie 2017, cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea alin.3, al 

art.1691 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr.852, din 20 

decembrie 2010. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.214/05.04.2017) 

• avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi Social (nr. 1396/21.03.2017) 

• avizul nefavorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/713/11.04.2018) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-5/319/05.09.2017) 



 

• avizul nefavorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-17/135/12.09.2017) 

• punctul de vedere al Guvernului (nr. 552/26.04.2017). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) al art.1691 din Legea 

nr.263/2010, urmărindu-se eliminarea interpretărilor ambigue din aplicarea prevederilor Legii nr.192/2015 cu 

privire la persoanele care au desfășurat activitate în locurile de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de 

muncă. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa din data de 2 iulie 2018 au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, din 

partea Ministerului Muncii şi Justiţie Sociale - d-na Maria Leancă, şef serviciu şi din partea Casei Naţionale de Pensii 

Publice – d-l Robert Stănescu, preşedinte şi doamna Vasilica Robu, director general. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 de deputaţi, din totalul de 22 de membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere). 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 20 iunie 2017. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din 

Constituţia României, republicată. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.   

 



 

 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului adoptarea propunerii legislative cu 

amendamente care se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 

  

   PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

   Adrian Solomon         Violeta Răduţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXA 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă 

 Text propus de Comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea alin. 3, al 

art.1691 din Legea 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice, publicată in Monitorul 

Oficial nr. 852, din 20 
decembrie 2010 

 

 
 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 

publice 
 

Autori: deputaţi Liviu Dragnea, 

Vasile-Daniel Suciu, Laurenţiu 

Nistor, Natalia Intotero, Ilie 

Toma, Petru Sorin Marica, 

Marius Budăi, senatorii Cornel 

Cristian Resmeriţă, Viorel Salan 
Şi membrii comisiei PSD, ALDE 
şi Minorităţi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
Corelare cu modificările 
propuse. 



 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă 

 Text propus de Comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

2.  
__ 

 
Articol unic - Alineatul 3 al 
art.1691 din Legea 263/2010 
privind sistemul 
unitar de pensii publice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 852 din 
20 decembrie 2010, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

 
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 2010, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
 
Autori: deputaţi Liviu Dragnea, 

Vasile-Daniel Suciu, Laurenţiu 

Nistor, Natalia Intotero, Ilie 

Toma, Petru Sorin Marica, 

Marius Budăi, senatorii Cornel 

Cristian Resmeriţă, Viorel Salan 
Şi membrii comisiei PSD, ALDE 
şi Minorităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 



 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă 

 Text propus de Comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

3.  
__ 

 
__ 

 
1. La articolul 55 litera b), 
tabelul nr. 2 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 
„Tabelul nr. 2 
 

Stagiul de 
cotizare 

realizat în 
grupa I de 
muncă și 
condiții 
speciale  

(ani împliniți) 

Reducerea 
vârstei 

standard de 
pensionare cu: 

Ani Luni 

2 1 - 

3 1 6 

4 2 - 

5 2 6 

6 3 - 

7 3 6 

8 4 - 

9 4 6 

10 5 - 

11 5 6 

12 6 - 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă 

 Text propus de Comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

13 6 6 

14 7 - 

15 7 6 

16 8 - 

17 8 6 

18 9 - 

19 9 6 

20 10 - 

21 10 6 

22 11 - 

23 11 6 

24 de ani și 
peste 

12 -„ 

 
Autori: deputaţi Liviu Dragnea, 

Vasile-Daniel Suciu, Laurenţiu 

Nistor, Natalia Intotero, Ilie 

Toma, Petru Sorin Marica, 

Marius Budăi, senatorii Cornel 

Cristian Resmeriţă, Viorel Salan 
Şi membrii comisiei PSD, ALDE 
şi Minorităţi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederi corelate cu 
noile dispoziţii – 
reducerile de 13 ani 
erau dublate. 



 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă 

 Text propus de Comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

4.  
 
 
Art. 56. - (1) Fac excepţie de la 
prevederile art. 55 alin. (1) lit. 
b) persoanele care au realizat 
un stagiu de cotizare de cel 
puţin 20 de ani în locurile de 
muncă prevăzute la art. 30 alin. 
(1) lit. a) şi f). 
 
(2) Pentru persoanele prevăzute 
la alin. (1), reducerea vârstei 
standard de pensionare este de: 
a)20 de ani, pentru cele 
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. 
a); 
b)15 ani, pentru cele prevăzute 
la art. 30 alin. (1) lit. f). 
 
 
 
 
 
(3) Vârsta standard de 
pensionare redusă potrivit 
prevederilor alin. (2) lit. a) nu 
poate fi mai mică de 45 de ani. 
(4) Vârsta standard de 
pensionare redusă potrivit alin. 
(2) lit. b) nu poate fi mai mică 

  
2. Articolul 56 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 56. - (1) Fac excepție de la 
prevederile art. 55 alin. (1) lit. 
b) persoanele care au realizat 
un stagiu de cotizare de cel 
puțin: 
a) 20 de ani în locurile de muncă 
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. 
a) pentru care reducerea vârstei 
standard de pensionare este de 
20 de ani. 
b) 20 de ani în locurile de muncă 
prevăzute la art. 30 alin. (1) 
lit.f) pentru care reducerea 
vârstei standard de pensionare 
este de 15 ani. 
c) 25 de ani în locurile de muncă 
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. 
d) și e) pentru care reducerea 
vârstei standard de pensionare 
este de 13 ani. 
   
(2) Vârsta standard de 
pensionare redusă potrivit 
prevederilor alin. (1) nu poate fi 
mai mică decât: 
a) 45 de ani, în cazul 
persoanelor prevăzute la alin. 
(1) lit.a); 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru o mai bună 
structurare a legii. 
 
Reglementarea este 
necesară, pentru 
eliminarea 
disparităţilor, 
neconcondoranţelor şi 
inechităţilor apărute în 
aplicarea legii. 
 
 



 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă 

 Text propus de Comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

de 50 de ani, cu excepţia 
balerinilor şi acrobaţilor pentru 
care vârsta de pensionare nu 
poate fi mai mică de 40 de ani 
pentru femei şi 45 de ani pentru 
bărbaţi. 
 
 
 
 
(5) Stagiul complet de cotizare 
este de 20 de ani pentru 
persoanele care au realizat cel 
puţin 20 de ani în locuri de 
muncă prevăzute la art. 30 
alin.(1) lit. a) din lege, respectiv 
de 30 de ani pentru persoanele 
care au realizat cel puţin 20 de 
ani în locuri de muncă prevăzute 
la art. 30 alin. (1) lit. f) din lege. 
 
 
 

b) 50 de ani, în cazul 
persoanelor prevăzute la alin. 
(1) lit. b), cu excepția balerinilor 
și acrobaților pentru care vârsta 
de pensionare nu poate fi mai 
mică de 40 de ani pentru femei 
și 45 de ani pentru bărbați; 
c) 50 de ani pentru femei și 52 
de ani pentru bărbați, în cazul 
persoanelor prevăzute la alin.(1) 
lit. c). 
 
(3) Stagiul complet de cotizare 
este de: 
a) 20 de ani pentru persoanele 
care au realizat cel puțin 20 de 
ani în locuri de muncă prevăzute 
la art. 30 alin. (1) lit. a); 
b) 25 de ani pentru persoanele 
care au realizat cel puțin 20 de 
ani în locuri de muncă prevăzute 
la art. 30 alin. (1) lit. f); 
c) 25 de ani pentru persoanele 
care au realizat cel puțin 25 de 
ani în locurile de muncă 
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. 
d) și e).” 
 
Autori: deputaţi Liviu Dragnea, 

Vasile-Daniel Suciu, Laurenţiu 

Nistor, Natalia Intotero, Ilie 



 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă 

 Text propus de Comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

Toma, Petru Sorin Marica, 

Marius Budăi, senatorii Cornel 

Cristian Resmeriţă, Viorel Salan 
Şi membrii comisiei PSD, ALDE 
şi Minorităţi 
 

5.  
 
 
 
(3) În cazul persoanelor 
prevăzute la alin. (2), la 
numărul total de puncte 
realizate de acestea până la 
data prezentei recalculări se 
adaugă numărul de puncte 
corespunzător majorării 
rezultate în urma aplicării 
prevederilor alin. (1), la 
determinarea punctajului mediu 
anual utilizându-se stagiile 
complete de cotizare prevăzute 
de lege, corespunzătoare 
fiecărei situaţii. 

 
 
 
 
Art. 1691 - (3) În cazul 
pesoanelor prevăzute la alin. 
(2), la numărul total de puncte 
realizate de acestea până la 
data prezentei recalculări se 
adaugă numărul de puncte 
corespunzător majorării 
rezultate în urma aplicării 
prevederilor alin. (1), la 
determinarea punctajului mediu 
anual utilizându-se stagiile 
complete de cotizare prevăzute 
de lege, respectiv stagiului de 
cotizare aferent deciziei 
aflată în plată, în momentul 
recalculării.” 

 
3. După articolul 1691 se 
introduce un nou articol, 
articolul 1692, cu următorul 
cuprins: 
“Art.1692.  - (1) Pensionarii 
sistemului public de pensii 
cărora li  
s-au aplicat prevederile 
art.1691, beneficiază de 
recalcularea pensiei cu 
utilizarea, la determinarea 
punctajului mediu anual, a 
stagiilor complete de cotizare 
avute în vedere, potrivit legii 
sau a unor hotărâri 
judecătorești, la stabilirea/ 
recalcularea pensiei aflată în 
plată sau, după caz, cuvenită la 
data de 31 decembrie 2015. 
(2)  În situaţia în care, în urma 
aplicării prevederilor alin. (1), 
rezultă un punctaj mediu anual 
mai mic decât punctajul mediu 
anual aflat în plată, se menţine 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Modificarea art.1691 nu 
ar avea efect, întrucât 
şi-a încetat 
aplicabilitatea la data 
de 1 ianuarie 2018, 
fiind necesară 
continuitatea 
reglementării pentru a 
elimina inechităţilor 
apărute în aplicarea 
legii. 
 



 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă 

 Text propus de Comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

punctajul mediu anual şi 
cuantumul aferent aflat în plată 
sau cuvenit la data recalculării. 
(3) Recalcularea prevăzută la 
alin. (1) se efectuează din oficiu, 
în termen de 12 luni, calculat de 
la data de 1 octombrie  2018. 
(4) Drepturile de pensie 
recalculate potrivit alin.(1) se 
cuvin de la data de 1 octombrie 
2018.” 
 
Autori: deputaţi Liviu Dragnea, 

Vasile-Daniel Suciu, Laurenţiu 

Nistor, Natalia Intotero, Ilie 

Toma, Petru Sorin Marica, 

Marius Budăi, senatorii Cornel 

Cristian Resmeriţă, Viorel Salan 
Şi membrii comisiei PSD, ALDE 
şi Minorităţi 
 

6.  
__ 

 
__ 

 
Art.II. - (1) De prevederile 
art.56 alin. (3) lit. b) și c) din 
Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, 
cu modificările și completările 
ulterioare, beneficiază, din 
oficiu, şi persoanele ale căror 
drepturi de pensie s-au deschis 

 
Prevederi necesare, 
pentru eliminarea unor 
eventuale categorii 
care pot beneficia de 
reducerea stagiilor de 
cotizare. 
 



 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
propunere legislativă 

 Text propus de Comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

în perioada 1 ianuarie 2011 şi 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
(2) Drepturile de pensie 
recalculate conform alin.(1) se 
cuvin de la data de 1 octombrie 
2018. 
 
Autori: deputaţi Liviu Dragnea, 

Vasile-Daniel Suciu, Laurenţiu 

Nistor, Natalia Intotero, Ilie 

Toma, Petru Sorin Marica, 

Marius Budăi, senatorii Cornel 

Cristian Resmeriţă, Viorel Salan 
Şi membrii comisiei PSD, ALDE 
şi Minorităţi 
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