
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
                      București, 23.11.2022 

                   Nr.4c-3/657/2022 
      

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru pentru modificarea şi completarea Legii 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 cu proiectul de 
Lege pentru pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, transmisă cu adresa nr. P.l.x.618/2022 din 17 octombrie 2022, înregistrat la comisie sub 
nr.4c-3/657/2022 din 18 octombrie 2022. 
  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr. 4819/02.08.2022 avizează favorabil 
prezentul proiect de act normativ. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 920/09.08.2022, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
                        Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în 
ședința din 10 octombrie 2022.   
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010, în sensul completării listelor de locuri de muncă în condiţii speciale cu noi locuri de 
muncă, în scopul înlăturării unor inechităţi. 
                        Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 22 noiembrie 
2022. 

            În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 

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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 Anexă 
 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse/autor Motivare 

1.  

 

 

 

 

-------------------------------------- 

La articolul 30, alin. (41)   se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 ”(41) Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale 
de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. a), perioada anterioară 
datei de 1 aprilie 2001 în care salariaţii au desfăşurat 
activităţi miniere, în subteran, cel puţin 50% din timpul 
normal de muncă, în luna respectivă, în domeniul 
prospecţiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, 
preparării/prelucrării, concentrării, conservării şi închiderii 
minelor, din cadrul unităţilor de prospecţiuni şi explorări 
geologice, precum și a altor unități,  în locurile de muncă 
încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă.” 
Autori: Toma Ilie PSD, Intotero Natalia-Elena PSD, Salan 
Viorel PSD 
 

 

 
2. 
 
 

 
 
 
 
------------------------------------------- 

La  articolul 561,   alin. (1)  se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(1) Prin excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) 
beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea 
vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, persoanele care 
au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în 
activităţi miniere, în subteran, în domeniul prospecţiunii, 
explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, 
concentrării, conservării şi închiderii minelor, din cadrul 
unităţilor de prospecţiuni şi explorări geologice precum și a 
altor unități. Vârsta standard de pensionare redusă nu poate 
fi mai mică de 45 de ani.” 
Autori: Toma Ilie PSD, Intotero Natalia-Elena PSD, Salan 
Viorel PSD 

 



50. Societatea Comercială 
Combinatul Siderurgic 
Reşiţa - SA., 
localitatea Reşiţa 

R1064207 J11/59/19
91 

51/1.07.20
05 

1 (a), 7, 18 
a), b), 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
30 a), c), 32 
Autori: Toma 
Ilie PSD, 
Intotero 
Natalia-Elena 
PSD, Salan 
Viorel PSD 

 
 

 


