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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 28 februarie 2022 

Nr. 4c-9/50 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în procedură obişnuită, 

cu adresa nr. PLx 7/2022 din 1 februarie 2022, pentru dezbatere şi 

examinare în fond. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 28 februarie 2022

Nr. 4c-9/50 
  

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice 

 
În temeiul 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 7/2022 din 1 februarie 2022, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare recunoașterea perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 
2001 ca locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă pentru activitățile de producție, mentenanță și asimilate 
din unitățile de producție a energiei electrice și extracției cărbunelui, astfel încât persoanele angajate la aceste 
locuri de muncă să poată beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare. 
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La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.877/22.10.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.7126/12.10.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-6/23/17.02.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-20/20/08.02.2022) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.2167/15.11.2021). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 22 februarie 2022  a participat, în conformitate cu 

prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
doamna Vasilica Valentina Robu – Secretar General al Casei Naţionale de Pensii Publice. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din totalul de 20 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 abţineri). 

 
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 20 decembrie 
2021. 

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

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a documentelor conexe, membrii comisiei au 
hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport, de adoptare a proiectului de lege cu 
amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 
 
   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon       Tudor Polak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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ANEXA 
 

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 adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului)

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice 
 

 
 
 

Lege pentru completarea 
art.30 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de 
pensii publice 

 
 

Autori: membrii comisiei 
aparţinând grupurilor 
parlamentare PSD şi PNL 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

2.  
__ 

 
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 completează 

 
Art.I. - La articolul 30 din 
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, după alineatul 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

după cum urmează: 
 

(43) se introduce un nou 
alineat, alin. (44), cu 
următorul cuprins: 
 
Autori: membrii comisiei 
aparţinând grupurilor 
parlamentare PSD şi PNL 
 

3.   
1. 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 anterioare în grupa I 
de muncă.” 
 

 
Partea introductivă se 
elimină 
 
 
„(44) Este asimilată stagiului de 
cotizare în condiții speciale de 
muncă perioada anterioară 
datei de 1 aprilie 2001, în care 
salariații au desfășurat 
activități dintre cele prevăzute 
la alin.(1) lit.i), în locurile de 
muncă încadrate conform 
legislației anterioare în grupa I 
și/sau grupa a II-a de 
muncă.” 
 
Autori: membrii comisiei 
aparţinând grupurilor 
parlamentare PSD şi PNL 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru a fi cuprinse și 
persoanele care au 
desfășurat în mod direct 
și nemijlocit activităţi în 
unităţile de producţie a 
energiei electrice și în 
termocentralele pe bază 
de cărbune, încadrate în 
grupa a II-a de muncă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

4.  
 
 
 
 
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) şi 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. 
 

 
2. 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.” 
 

 
Pct.2 se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei 
aparţinând grupurilor 
parlamentare PSD şi PNL 
 

 
Textul se regăsește în 
actul normativ de bază 
la art. 562, introdus prin 
Legea nr. 197/2021. 

5.  
__ 

 
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, 

 
Art.II. - (1) De prevederile 
art.30 alin.(44) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum și cu cele 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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. 

aduse prin prezenta lege, 
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 anterior intrării în 
vigoare a prezentei legi sau 
aflat în plată, se păstrează 
cuantumul mai avantajos. 
 
Autori: membrii comisiei 
aparţinând grupurilor 
parlamentare PSD şi PNL 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului. 
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