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proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.30 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

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

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.30 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, trimis cu adresa nr. PL-x 201 din 29 mai 2012, 
înregistrat cu nr.31/425 din 31 mai 2012. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 21 mai 2012, în condiţiile articolului 
75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată, în calitate de primă Cameră 
sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.30 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
reglementării situaţiei juridice a unităţilor care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi 
criteriilor de încadrare în condiţii speciale după data de 30 iunie 2005. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 13 iunie 2012. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, punctul 
de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr.573 din 1 februarie 2012, conform căruia Guvernul 
nu susţine adoptarea iniţiativei legislative şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri al 
Consiliului Legislativ, aviz cu nr.1257 din 28 noiembrie 2011. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a proiectului de lege, întrucât  iniţiatorii nu precizează sursele de finanţare 
necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se, astfel, prevederile art.138 alin.(5) din Constituţia 
României, republicată. Iniţiativa legislativă nu este însoţită de fişa financiară prevăzută la art.15 din 
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice.  

 
                             VICEPREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
                                 Florin Iordache                                   Gabriel Andronache 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
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