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În conformitate cu prevederile art. 94din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şiavizare,cu Propunerea legislativă pentru completarea 
art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,  trimisă 
cu  adresa  nr. Pl x 238 din 2 iunie 2021 și înregistrată cu nr. 4c-13/513 din 15 
iunie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. 92 alin. (9) pct.2din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul a respinspropunerea legislativă la data de 25 mai 2021. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul nr. 

224 din 16 aprilie 2021. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă. 
Comisia pentru egalitate de șa nse pentru femei și bărbați  a avizat 

favorabil propunerea legislativă, cu avizul nr. 213 din 8 iunie 2021. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil propunerea legislativă cu avizul nr. 4c-6/522 din 
16 iunie 2021. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. cu 
nr.5964/18.06.2021, prin care nu susține adoptarea propunerii legislative. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă în ședinț a desfășurată în 
sistem mixt (fizic/online) din data de 9 septembrie2021. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.29 
din Legea nr.263/2010, cu un nou alineat, alin.(13), în scopulasimilării 
locurilor de muncă dintr-o unitate economică, similare celor încadrate în 
condiții deosebite, cu cele prevăzute la alin.(1) al art.29 din actul normativ de 
bază. 
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Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul 
Consiliului Economic și Social și punctul de vedere al Guvernului. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că reglementările inițiativei 
legislative sunt susceptibile de încălcarea art. 16 din Constituție. De asemenea, 
textul propus pune probleme de aplicabilitate: nu sigură o succesiune logică a 
ideilor și o coerență a reglementării, nu asigură unitatea de stil și terminologie, 
nu există o reglementare care să stipuleze că prevederile inițiativei legislative au 
caracter retroactiv. În același timp, introducerea locurilor de muncă ce fac 
obiectul inițiativei legislative ca loc de muncă în condiții deosebite, în 
conținutul art. 29 din Legea nr. 263/2010, fără parcurgerea unei proceduri 
administrative conduce la încadrarea subiectivă și fără un fundament tehnic și 
științific a tuturor categoriile profesionale din aceste unități în aceste condiții și 
creează inechitate, după caz, între aceleași categorii profesionale, dar din unități 
aparținând altor ramuri economice sau în cadrul aceluiași angajator. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât, 
cu unanimitatede voturi, avizarea negativăa Propunerii legislative pentru 
completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. 

În raport de obiectul şiconţinutul reglementării, propunerea legislativăface 
partedin categoria legilor organice.  
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