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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 iunie 2021 

Nr. 4c-9/51 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul 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, trimis Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială pentru dezbatere şi examinare în fond, 
în procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx 75/2021 din 1 februarie 2021. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
OANA SILVIA ŢOIU 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 14 iunie 2021 

Nr. 4c-9/51 
  

 

R A P O R T 

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 temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 75/2021 din 1 

februarie 2021, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a 

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. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010, în sensul introducerii unor noi activităţi 

din domeniul producţiei energiei electrice şi termice, în categoria celor 

care se desfăşoară în condiţii de muncă speciale, precum şi instituirea unei 

noi excepţii de la prevederile art.55 alin.(1) lit.b) din lege, stabilindu-se 

astfel condiţiile de pensionare pentru persoanele care au desfăşurat aceste 

activităţi. 
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La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1053/14.10.2020) 

 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.9090/24.09.2020) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/145/10.02.2021) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii  

(nr.4c-3/78/30.03.2021) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/71/17.02.2021) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/77/16.03.2021) 

 punctul de vedere al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 

(nr.244/CB/15.04.2021). 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 8 iunie 2021  

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

- dl Cătălin Boboc – secretar de stat în Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale; 

- dl Claudiu Lucian Gal – președinte, Blocul Național Sindical 

Energetica; 

- dl Emanoil Nicolae Tomescu – vicepreședinte, Sindicatul Energie 

Rovinari; 

- dl Daniel Dănilă – reprezentant Sindicatul Energie Rovinari; 

- dl Nicu Bunoaica – președinte Sindicatul Solidaritatea 2013; 

- dl Vasile Tivig – reprezentant Sindicatul Solidaritatea 2013. 

 

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din totalul de 21 

de membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (5 abţineri). 
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

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

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 28 decembrie 2020 în condițiile art.75, 

alin. (2), teza a III-a din Constituția României, republicată. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât transmiterea 

prezentului raport, de adoptare a proiectului de lege cu 

amendamente, redate în anexele care fac parte integrantă din raport. 

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu  
Consilier parlamentar Elena Anghel  
 

 



 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

 

5

ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

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

Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

1.   
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru completarea 
alin.(1) al art.30 şi pentru 

modificarea art.56 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice 
 

 
 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de 
pensii publice 

 

 
 
 
Corelare cu modificările 
propuse, pentru respectarea 
exigențelor impuse de normele 
de tehnică legislativă. 
 

2.   
__ 

 
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 şi se 
completează şi va următorul 
cuprins: 
 

 
Art.I. – 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 şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea exigențelor 
impuse de normele de tehnică 
legislativă. 



 
6

Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

3.   
Art.30, alin.(1), literă nouă 
 
Art. 30. - (1) În sensul 
prezentei legi, locurile de 
muncă în condiţii speciale sunt 
cele din: 

 
1. La alin. (1) al art. 30, 
după litera h) se introduce o 
nouă literă, lit. i), cu 
următorul cuprins: 
„i) unitățile de producție a 
energiei electrice și termice;” 

 
1. La articolul 30 alineatul 
(1), după litera h) se 
introduce o nouă literă, 
litera i), cu următorul 
cuprins: 
„i) activităţile de producţie, 
mentenanţă şi asimilate din 
unităţile de producţie a energiei 
electrice în termocentralele 
pe bază de cărbune, 
incluzând şi unităţile de 
extracţie a cărbunelui, 
pentru personalul implicat 
direct și nemijlocit în utilizarea 
procedeelor și utilajelor 
specifice producției energiei 
electrice şi extracţiei 
cărbunelui.” 
 
Autori: deputaţi Radu Miruţă şi 
Claudiu Manta + membrii 
comisiei 
 

 
În forma sa inițială, formularea 
utilizează o terminologie mult 
prea vagă, prin „unitățile de 
producție a energiei electrice și 
termice” se înțelege că orice 
angajat dintr-o astfel de 
unitate va beneficia de o 
reducere a vârstei de 
pensionare. 
Având în vedere dezideratul 
proiectului de lege, acela de a 
veni în ajutorul salariaților a 
căror muncă se desfășoară în 
majoritatea timpului la 
temperaturi extreme, în spații 
puțin ventilate sau în medii cu 
puternice degajări de pulberi, 
încadrarea în condiții speciale 
de muncă trebuie să se aplice 
doar personalului direct 
implicat în producție, care 
efectiv își desfășoară 
activitatea în condițiile 
amintite. 
În prezent, din motive istorice 
(sindicate diferite), există 
persoane ce desfasoara 
activitati identice, insa unii 
beneficiaza de conditii 
deosebite (Rovinari), altii nu 
(Turceni). Este o inechitate 
evidenta ca oameni care isi 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

desfasoara activitatea in 
conditii identice sa beneficieze 
de avantaje diferite. 
Industria producatoare de 
energie electrica pe baza de 
carbune este pe o panta 
descendenta, planul de 
restructurare trimis Comisiei 
Europene presupunand 
reducere drastica a 
personalului - iesind putin mai 
devreme la pensie, se 
depresurizeaza impactul social 
al angajatilor afectati de 
reducerea evidenta a activitatii 
de productie a energiei pe baza 
de cărbune. 

4.   
Art.56 alin.(1) lit.d) 
 
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: 
(...) 
d) 25 de ani în locurile de 
muncă prevăzute la art. 30 
alin. (1) lit. h) pentru care 
reducerea vârstei standard de 
pensionare este de 13 ani. 
 

 
2. La alin.(1) al art.56, litera 
d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
„d) 25 de ani în locurile de 
muncă prevăzute la art. 30 
alin. (1) lit. h) şi i) pentru care 
reducerea vârstei standard de 
pensionare este de 13 ani.” 

 
2. La articolul 56 alineatul 
(1), litera d) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
Lit.d) nemodificată 

 
Pentru respectarea exigențelor 
impuse de normele de tehnică 
legislativă. 



 
8

Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

5.   
Art.56 alin.(3) lit.d) 
 
(3) Stagiul complet de cotizare 
este de: 
(...) 
d) 25 de ani pentru persoanele 
care au realizat cel puţin 30 de 
ani în locurile de muncă 
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. 
h). 
 

 
3. La alin.(3) al art.56, litera 
d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„d) 25 de ani pentru persoanele 
care au realizat cel puţin 30 de 
ani în locurile de muncă 
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. 
h) şi i).” 
 

 
3. La articolul 56 alineatul 
(3), litera d) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
Lit.d) nemodificată 

 
Pentru respectarea exigențelor 
impuse de normele de tehnică 
legislativă. 

6.   
Art.562, alin.(1) 
 
Art. 562. - (1) Prin excepţie de 
la prevederile art.55 alin. (1) 
lit.b), persoanele care au 
desfăşurat activităţi dintre cele 
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. 
g) beneficiază de pensie pentru 
limită de vârstă cu reducerea 
vârstei standard de pensionare 
cu 13 ani, pentru un stagiu de 
cotizare de cel puţin 25 de ani 
realizat în aceste activităţi. 
 
 

 
__ 

 
4. La articolul 562, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 562. - (1) Prin excepţie de 
la prevederile art.55 alin. (1) 
lit.b), persoanele care au 
desfăşurat activităţi dintre cele 
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. 
g) și i) beneficiază de pensie 
pentru limită de vârstă cu 
reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 13 ani, pentru 
un stagiu de cotizare de cel 
puţin 25 de ani realizat în 
aceste activităţi.” 
 
Autori: deputaţi Radu Miruţă şi 
Claudiu Manta + grupurile 
parlamentare USR și PSD 

 
Pentru respectarea exigențelor 
impuse de normele de tehnică 
legislativă şi corelarea textului 
pentru a face aplicabile 
măsurile propuse. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

7.   
__ 

 
__ 

 
Art.II. – Prevederile art.I intră 
în vigoare la 30 de zile de la 
data publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
Autori: deputaţi Radu Miruţă şi 
Claudiu Manta + grupurile 
parlamentare USR și PSD 
 

 
Prevedere necesară, pentru a 
da timp autorităţilor care 
trebuie să aplice legea să îşi 
actualizeze programele 
informatice. 

 
 



 
10

ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere

Camera 
decizională 

1.   
2. La alin.(1) al art.56, litera d) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„d) 25 de ani în locurile de muncă 
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h) şi i) 
pentru care reducerea vârstei standard de 
pensionare este de 13 ani.” 
 
3. La alin.(3) al art.56, litera d) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„d) 25 de ani pentru persoanele care au 
realizat cel puţin 30 de ani în locurile de 
muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h) 
şi i).” 
 

 
Pct.2 şi 3 se elimină 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, Eugen 
Neaţă şi Irinel Stativă 
 
 

 
1. Nu este necesară modificarea art.56 
întrucât măsurile propuse sunt preluate în 
reformularea art.563, pentru o mai bună 
structurae a legii şi similar reglementării 
pentru alte categorii de activităţi încadrate 
în grupe de muncă superioare care au fost 
introduse prin ordonanţe de urgenţă. 
 
2. Respins la vot. Forma adoptată este 
acoperitoare. 
 
 
 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

2.   
__ 

 
2. La articolul 30, după alineatul (43) se 
introduce un nou alineat, alineatul (44), 
cu următorul cuprins: 
"(44) Este asimilată stagiului de cotizare în 
condiţii speciale de muncă perioada 
anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care 
salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele 
prevăzute la alin. (1) lit. i), în locurile de 
muncă încadrate conform legislaţiei 

 
1. Prevedere necesară, pentru a face 
aplicabile măsurile propuse, similar altor 
categorii de activităţi încadrate în grupe de 
muncă superioare care au fost introduse 
prin ordonanţe de urgenţă. Neasimilarea 
perioadelor anterioare nu va face posibilă 
aplicarea reducerii de vârstă întrucât 
persoanelor respective nu li s-a recunoscut 
grupa de muncă şi, ca atare, nu pot 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

anterioare în grupa I de muncă." 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, Eugen 
Neaţă şi Irinel Stativă 
 

beneficia de reducere. 
 
2. Respins la vot. Nu sunt identificate 
sursele de finanţare ale majorărilor de 
cheltuieli necesare aplicării măsurii 
propuse. 
 

3.   
__ 

 
3. După articolul 562 se introduce un 
nou articol, articolul 563, cu următorul 
cuprins: 
"Art. 563. - (1) Prin excepţie de la 
prevederile art.55 alin.(1) lit.b), persoanele 
care au desfăşurat activităţi dintre cele 
prevăzute la art.30 alin.(1) lit.i) 
beneficiază de pensie pentru limită de 
vârstă cu reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de 
cotizare de cel puţin 25 de ani realizat în 
aceste activităţi. 
(2) Pentru persoanele care au desfăşurat 
activităţile prevăzute la alin. (1), stagiul 
complet de cotizare este de 25 de ani." 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, Eugen 
Neaţă şi Irinel Stativă 
 
 
 
 

 
1. Prevedere necesară, pentru a face 
aplicabile măsurile propuse, similar altor 
categorii de activităţi încadrate în grupe de 
muncă superioare care au fost introduse 
prin ordonanţă de urgenţă. 
 
2. Respins la vot. Nu sunt identificate 
sursele de finanţare ale majorărilor de 
cheltuieli necesare aplicării măsurii 
propuse. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

4.   
__ 

 
Art.II. - (1) De prevederile art.30 alin.(44) 
şi art.563 din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
beneficiază, la cerere, şi persoanele ale 
căror drepturi de pensie s-au deschis în 
perioada anterioară datei intrării în vigoare 
a prezentei legi. 
(2) Drepturile de pensie recalculate 
conform alin. (1) se acordă începând cu 
luna următoare celei în care a fost depusă 
solicitarea. 
(3) În situaţia în care, după aplicarea 
prevederilor alin. (1) şi (2), rezultă un 
cuantum al pensiei mai mic decât cel 
cuvenit sau aflat în plată, se păstrează 
cuantumul mai avantajos. 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, Eugen 
Neaţă şi Irinel Stativă 

 
1. Prevedere necesară, pentru a face 
aplicabile măsurile propuse şi evitarea 
unor situaţii discriminatorii. 
 
2. Respins la vot. Nu sunt identificate 
sursele de finanţare ale majorărilor de 
cheltuieli necesare aplicării măsurii 
propuse. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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