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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

  

 
Bucureşti, 28 februarie 2018 

Nr. 4c-7/212 
 

 
RAPORT  SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art. 97 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 
 
 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
proiectul de lege pentru completarea art. 97 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, prin adresa nr. PLx 845/2015 din 28 februarie 2017, în 
vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.97 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Acesta are în 
vedere instituirea unei măsuri reparatorii pentru persoanele care au efectuat 
stagiul militar până la data de 1 ianuarie 1990 şi care au prestat activităţi în 
cadrul unor unităţi economice, măsură concretizată în majorarea punctelor 
anuale de pensie realizate proporţional cu perioada lucrată şi în funcţie de 
încadrarea în fostele grupe I şi II de muncă. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 20 februarie 2018, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), menţinerea 
soluţiei anterioare, de respingere a proiectului de lege, exprimată în 
raportul cu nr. 4c-7/930 depus în data de 5 iulie 2016 întrucât nu există temei 
legal pentru încadrări noi în condiţii speciale sau condiţii deosebite de muncă, 
iar efectuarea serviciului militar era o obligaţie prevăzută de lege.  

De asemenea, proiectul de lege este în contradicţie cu principiile Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Totodată, nu există o 
fundamentare financiară a aplicării măsurilor propuse. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din totalul de 23 membri 

ai comisiei. 
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La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

• d-l Robert Iulian Stănescu – preşedintele Casei Naţionale de Pensii 
Publice; 

• d-na Maria Leancă  - şef serviciu, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 
 

Proiectul de lege 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, republicat. 
 
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Adrian Solomon    Violeta Răduţ 
        
             
 

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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