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AVIZ 

asupra Propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice şi a Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii 

 
  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 în fond cu 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice şi a Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, transmisă cu 

adresa nr. P.l.x.619/2022 din 17 octombrie 2022, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/658/2022 din 

18 octombrie 2022. 

  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr. 4157/05.07.2022 avizează favorabil 

prezentul proiect de act normativ. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 842/18.07.2022, avizează favorabil propunerea 

legislativă cu observații și propuneri. 

            Guvernul, nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 

                        Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 

ședința din 10 octombrie 2022.   

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.263/2010, 

precum şi modificarea şi completarea Legii nr.127/2019. Potrivit expunerii de motive, măsurile 

propuse vizează eliminarea efectelor negative generate de interpretări neunitare în ceea ce priveşte 

stabilirea stagiului complet de cotizare, în raport de vechimea minimă necesară în domeniu. În 

principal, iniţiativa vizează restrângerea la trei situaţii a cazurilor în care se aplică un stagiu de 

cotizare complet redus, concomitent cu eliminarea condiţiei de realizare a unei perioade minime 

într-unul dintre domeniile specifice grupei I/condiţii speciale de muncă, necesară pentru a beneficia 

de un stagiu complet de cotizare redus, prin modificarea art.56 alin.(3) din Legea nr.263/2010, 

completarea art.28 alin.(1) din Legea nr.127/2019 cu trei domenii de activitate specifice grupei I de 

muncă/condiţii speciale, respectiv activităţile din industria de armament, sectorul construcţii nave 

şi din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentrale pe bază de cărbune, precum şi 

eliminarea din cuprinsul Legii nr.127/2019 a condiţiei de a realiza o perioadă minimă de activitate 
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într-unul din domeniile specifice grupei I/condiţii speciale de muncă, necesară pentru a beneficia 

de un stagiu complet de cotizare redus. 

                       Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 22 noiembrie 

2022. 

           În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său propunerea legislativă 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 


