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AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere şi avizare
cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, trimis cu adresa nr. PLx.131/2015 din 2 martie 2015.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este
Cameră decizională.
Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia a dezbătut inițiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 24 martie
2015.
Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea
de motive şi avizul Consiliului Legislativ.
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil cu un amendament admis:
Nr.
Text iniţial
crt.
1. 3. La articolul 158, după
alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alin.(11), cu
următorul cuprins:
„(11) La stabilirea stagiului de
cotizare realizat în condiții
deosebite sunt luate în calcul,
în vederea reducerii vârstelor
standard de pensionare, şi
perioadele de vechime în
muncă mai mici de 2 ani
realizate în grupa I de muncă şi

Text propus de Comisie
Motivare
(autorul amendamentului)
La punctul 3, la articolul 158 Soluţia propusă
alineatul (11) se modifică şi va are în vedere ca
perioadele
de
avea următorul cuprins:
„(11) Perioadele de vechime în
muncă realizate în grupa I de
muncă, mai mici de 6 ani şi
perioadele de vechime în
muncă realizate în grupa a II-a
de muncă, până la data de 1
aprilie 2001, constituie stagiu
de cotizare realizat în condiţii

vechime în muncă
realizate în grupa
I de muncă, mai
mici de 6 ani, să
poată fi asimilate
stagiilor
de
cotizare realizate
în
condiții
deosebite şi, prin
cumulare
cu
perioadele
de

Nr.
crt.

Text iniţial
grupa a II-a de muncă, până la
data de 1 aprilie 2001, cu
excepţia celor realizate în
activităţi
care,
conform
prevederilor art. 30 alin.(1), sunt
încadrate în condiţii speciale.”

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
deosebite, în vederea reducerii
vârstelor de pensionare, cu
excepţia celor realizate în
activităţi
care,
conform
prevederilor art. 30 alin.(1), sunt
încadrate în condiţii speciale.”

Motivare
vechime în muncă
realizate în grupa
a II-a de muncă,
persoanele
în
cauză să poată
beneficia
de
reducerea
prevăzută la art.
55 alin. (1) lit. a)
– tabelul nr. 1 din
Legea
nr.
263/2010.
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