Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

Bucureşti,
Nr.

2 iunie 2015
4c-7/440

RAPORT DE ÎNLOCUIRE
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice
(PLx 512/2014 )
şi a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice
(PLx 131/2015)

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi proiectul de Lege pentru modificarea art.158
alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, au fost retrimise Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială, prin adresele nr. PLx 512/2014 şi PLx 131/2015 din 13 mai 2015, în vederea reexaminării şi
întocmirii unui nou raport.
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La întocmirea prezentului raport în conformitate cu prevederile art.68 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia a avut în vedere:
• avizele Consiliului Legislativ (nr.824/14.07.2014 şi nr. 298/24.03.2014)
• avizele Consiliului Economic şi Social (nr.1586/03.07.2014 şi nr. 616/06.03.2014)
• avizele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/270/10.03.2015 şi nr. 4c-11/1153/09.12.2014)
• avizele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-5/150/10.03.2015 şi
nr.4c-5/666/11.12.2014)
• avizele Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-17/366/17.03.2015 şi
nr.4c-17/220/10.12.2014)
• avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.202/25.03.2015).
• punctul de vedere al Guvernului prezentat în cadrul dezbaterilor.
Cele două proiecte de lege au ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv abrogarea tabelului nr.11 care
cuprinde reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare în grupa I
de muncă şi modificarea lit.b) a art.55, prin includerea acestora în cuprinsul tabelului nr.2.
De asemenea, se reglementează ca perioadele de vechime în muncă realizate până la data de 1 aprilie 2001 în
grupa I de muncă, în condiţii speciale şi în alte condiţii de muncă, mai mici de 2 ani, să constituie stagiu de cotizare în
condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare.
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 26 mai 2015, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5
voturi împotrivă şi o abţinere) respingerea proiectului de lege cu nr. PLx 512/2014 şi, cu unanimitate de voturi,
adoptarea cu amendamente a proiectului de lege cu nr. PLx 131/2015.
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte rapoartele depuse cu nr.4c-7/137, respectiv nr.4c-7/530
în data de 7 mai 2015.
Proiectele de lege fac parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) lit.p) din
Constituţia României, republicată.
2/8

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat:
• d-na Ileana Ciutan – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice
• d-na Daniela Ciobotaru – director, Casa Naţională de Pensii Publice
• d-l senator Liviu Marian Pop – iniţiator.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei.
Ambele proiecte de lege au fost adoptate de Senat, în şedinţele din 24.11.2014, respectiv 25.02.2015.
Pentru ambele proiecte de lege, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din
Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de
lege cu nr. PLx 512/2014 şi adoptarea cu amendamente a proiectului de lege cu nr. PLx 131/2015, redate în
anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Mihăiţă Găină

Întocmit,
Consilier parlamentar Elena Anghel
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ANEXA
Amendamente admise:
Text
act normativ de bază
(Legea nr.263/2010)

Nr.
crt.

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

1.
__

Titlul legii

Nemodificat

Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.263/2010
privind sistemul unitar de
pensii publice
2.
__

Articol
unic.
–
Legea
nr.263/2010 privind sistemul
unitar
de
pensii
publice
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.852 din
20
decembrie
2010,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se modifică şi se
completează
după
cum
urmează:

Articol unic. – Legea nr.263/2010 Pentru
privind sistemul unitar de pensii normelor
publice publicată în Monitorul Oficial legislativă.
al României, Partea I, nr.852 din 20
decembrie 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:

respectarea
de
tehnică

Autori: membrii comisiei

3.
a1) conform tabelului nr.11, în 1. La articolul 55 alineatul (1), Nemodificat
situaţia persoanelor care au litera a1) şi Tabelul nr.11 se
realizat stagii de cotizare în abrogă.
grupa I de muncă, potrivit
legislaţiei anterioare datei de 1
aprilie 2001, cu excepţia celor
realizate în activităţile care,
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.263/2010)
conform prevederilor art.30
alin.(1), sunt încadrate în
condiţii speciale;

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

2. La articolul 55 alineatul (1),
litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”b) conform tabelului nr.2, în
situaţia persoanelor care au
realizat stagii de cotizare în
grupa I de muncă, potrivit
legislaţiei anterioare datei
de 1 aprilie 2001, precum şi
în situaţia celor care au
realizat stagii de cotizare în
locurile de muncă încadrate
în alte condiţii de muncă
prevăzute la art.29 alin.(2)
şi
în
condiţii
speciale
prevăzute
la
art.30
alin.(1);”

2. La articolul 55 alineatul (1), litera
b) şi tabelul nr.2 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
“b) conform tabelului nr.2, în situaţia
persoanelor care au realizat stagii de
cotizare în grupa I de muncă,
potrivit legislaţiei anterioare datei de
1 aprilie 2001, precum şi în situaţia
celor care au realizat stagii de
cotizare în locurile de muncă
încadrate în alte condiţii de muncă
prevăzute la art.29 alin.(2) şi în
condiţii speciale prevăzute la art.30
alin.(1);

Motivare

Tabelul nr. 11
………………………………………….
4.
Art.55 alin.(1) lit.b)

b) conform tabelului nr. 2, în
situaţia persoanelor care au
realizat stagii de cotizare în
locurile de muncă încadrate în
alte
condiţii
de
muncă
prevăzute la art. 29 alin. (2) şi
în condiţii speciale prevăzute la
art. 30 alin. (1);

Tabelul nr.2
Stagiul de
cotizare
realizat în
condiţii
speciale
(ani împliniţi)

Reducerea vârstei
standard de
pensionare cu:
Ani

Luni

...............................................

Pentru
normelor
legislativă.

respectarea
de
tehnică

Pentru a fi cuprinse şi
stagiile
de
cotizare
realizate în grupa I de
munca şi alte condiţii de
muncă.

Tabelul nr.2
Stagiul de cotizare
Reducerea vârstei
realizat în grupa standard de pensionare
I de muncă,
cu:
condiţii speciale şi
alte condiţii de
Ani
Luni
muncă
(ani împliniţi)
2

1

-

3

1

6
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.263/2010)

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
4

2

-

5

2

6

6

3

-

7

3

6

8

4

6

9

4

10

5

-

11

5

6

12

6

-

13

6

6

14

7

-

15

7

6

16

8

-

17

8

6

18

9

-

19

9

6

20

10

-

21

10

6

22

11

-

23

11

6

24

12

-

25

12

6

26 de ani şi peste

13

-

Motivare

Autori: membrii comisiei
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.263/2010)

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

5.
3. La articolul 158, după
alineatul (1) se introduce un
cu
nou
alineat,
alin.(11),
Art.158. - (1) Perioadele de următorul cuprins:
vechime în muncă realizate în
grupa a II-a de muncă până la
data de 1 aprilie 2001
constituie stagiu de cotizare în
condiţii deosebite, în vederea
reducerii
vârstelor
de
pensionare.
„(11) La stabilirea stagiului de
__
cotizare realizat în condiţii
deosebite sunt luate în calcul,
în vederea reducerii vârstelor
standard de pensionare, şi
perioadele de vechime în
muncă mai mici de 2 ani
realizate în grupa I de muncă şi
grupa a Il-a de muncă, până la
data de 1 aprilie 2001, cu
excepţia celor realizate în
activităţi
care,
conform
prevederilor art.30 alin.(1),
sunt încadrate în condiţii
speciale.”

3. Articolul 158 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art.158. - (1) Perioadele de
vechime în muncă realizate în grupa
a II-a de muncă până la data de 1
aprilie 2001 constituie stagiu de
cotizare în condiţii deosebite, în
vederea
reducerii
vârstelor
standard
de pensionare, cu
excepția
celor
realizate
în
activităţile
care,
conform
prevederilor art.30 alin.(1), sunt
încadrate în condiţii speciale.
(2) Perioadele de vechime în
muncă realizate în grupa I de
muncă până la data de 1 aprilie
2001
în
activităţile
care,
conform
prevederilor
art.30
alin.(1),
sunt
încadrate
în
condiţii
speciale,
constituie
stagii de cotizare în condiţii
speciale, în vederea reducerii
vârstelor
standard
de
pensionare.

Pentru
normelor
legislativă.

respectarea
de
tehnică

Modificarea are în vedere
ca perioadele de vechime
în muncă realizate până la
data de 1 aprilie 2001 în
grupa I de muncă, în
condiţii speciale şi în alte
condiţii de muncă, mai
mici
de
2
ani,
să
constituie
stagiu
de
cotizare
în
condiţii
deosebite
în
vederea
reducerii
vârstelor
standard de pensionare.

(3) Stagiile de cotizare realizate
în grupa I de muncă, condiţii
speciale şi/sau alte condiţii de
muncă mai mici de 2 ani, se
valorifică în vederea reducerii
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.263/2010)

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

vârstelor
standard
de
pensionare
conform
art.55
alin.(1) lit.a) şi a tabelului nr. 1.
(2) Adeverinţele care atestă
încadrarea
persoanelor
în
fostele grupe I şi/sau a II-a de
muncă sunt valorificate, numai
în situaţia în care au fost emise
conform
legii,
pe
baza
documentelor
verificabile
întocmite anterior datei de 1
aprilie 2001.

(4)
Adeverinţele
care
atestă
încadrarea persoanelor în fostele
grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt
valorificate numai în situaţia în care
au fost emise conform legii, pe baza
documentelor verificabile întocmite
anterior datei de 1 aprilie 2001.”
Autori: membrii comisiei
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