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asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 

AVIZ 

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

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru sănătate şi familie, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă pentru 
completarea art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, trimisă cu adresa nr. Pl-x 16 din 01.02.2023 şi înregistrată la Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională sub nr. 4c-15/21 din 02.02.2023. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, deputaţii şi-au 
înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. 

Conform dispoziţiilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională au examinat, în şedinţa din 13.02.2023, şi au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să transmită Comisiei pentru muncă şi protecţie socială un aviz nefavorabil asupra 
Propunerii legislative pentru completarea art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. 

Conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată, Propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 

 
PREȘEDINTE 

Laurenţiu-Dan LEOREANU 
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