
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 

                      București, 02.04.2020 
                   Nr.4c-3/90/2020 

       
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 
  În conformitate cu prevederile art.94 și 144 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi 
transmis Comisiei pentru muncă și protecție socială, care este sesizată în fond, cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2020 pentru 
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, transmis cu adresa 
nr. P.L.x. 94/2020 din 9 martie 2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/90/2020 din 10 martie 
2020. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.78/5.02.2020, avizează favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 
  Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.590/04.02.2020, avizează favorabil 
proiectul de act normativ cu o observație. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 2 martie 2020. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.263/2010, în 
sensul instituirii dreptului de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 20 de ani, pentru persoanele care au desfăşurat activităţi miniere în subteran cel 
puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă, în domeniul prospecţiunii, explorării, 
dezvoltării, exploatării, preparării/sau prelucrării, concentrării, conservării şi închiderii minelor, 
din cadrul unităţilor de prospecţiuni şi explorări geologice, dacă au un stagiu de cotizare de cel 
puţin 20 de ani, realizat în activităţile enumerate anterior 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 2 aprilie 2020. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.91 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Robe Patricia-Isabela 
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