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AVIZ 

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

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 
sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care este 
sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, transmis cu adresa nr. P.l.x.112/2022 din 14 martie 2022, 
înregistrat la comisie sub nr.4c-3/186/2022 din 14 martie 2022. 
  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.8674/21.12.2021 avizează favorabil 
prezentul proiect de act normativ. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.17/06.01.2022, avizează favorabil propunerea 
legislativă, cu observații și propuneri. 
                        Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința 
din 7 martie 2022. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.263/2010, 
urmărindu-se stabilirea unei noi categorii de locuri de muncă drept locuri de muncă în condiţii 
speciale, respectiv cele din sectorul construcţii maşini, pentru personalul care desfăşoară activităţi 
în turnătoriile de oţel, fontă, aliaje neferoase, precizie şi cuzineţi, precum şi forje. Totodată, se 
preconizează şi asimilarea, ca stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, a perioadei 
anterioare datei de 1 aprilie 2021, în care salariaţii au desfăşurat activităţi în sectorul construcţii 
maşini, în locuri de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă. De 
asemenea, se propune recalcularea pensiilor, la cerere, pentru persoanele cu drepturi de pensie deja 
stabilite, care dovedesc stagii de cotizare realizate în activităţile desfăşurate în sectorul construcţii 
maşini, în locuri de muncă încadrate anterior datei de 1 aprilie 2001 în grupa I de muncă şi 
asimilate condiţiilor speciale de muncă potrivit prezentei propuneri.  
                       Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 04 octombrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii 
publice  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.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 

 
 
Consilier parlamentar, Narcis Rebedea 
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