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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.165 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. PLx 173/2015 din 4 martie 2015, cu dezbaterea 

pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru completarea 

art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.568/14.05.2014) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1023/23.04.2014) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/232/9.03.2015) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/317/17.03.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/168/17.03.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/377/17.03.2015) 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1731/1.09.2014). 

Bucureşti, 12 octombrie 2015 
Nr. 4c-7/176  
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în 

sensul enumerării unor sporuri cu caracter permanent care se utilizează la 

stabilirea punctajelor anuale. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 6 octombrie  

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

- d-na Ileana Ciutan - preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 

- d-l deputat Gheorghe Udrişte – iniţiator al proiectului. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot 

împotrivă). 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 martie 

2015. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat.  

  

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea proiectului de lege din următoarele 

considerente: 

Potrivit art.165 din Legea nr.263/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, la determinarea punctajelor lunare, pentru 

perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute 

sau nete, după caz, aşa cum au fost ele înscrise în carnetul de muncă, 
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precum şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 

1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei 

anterioare şi care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau sunt dovedite 

cu adeverinţe eliberate de unităţi. 

Aceste sporuri sunt prevăzute în Anexa nr.15 la normele de aplicare 

a prevederilor Legii nr.263/2010, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.257/2011. Enumerarea sporurilor instituite prin propunerea legislativă 

este limitativă şi se suprapune prevederilor hotărârii Guvernului mai sus 

menţionate.  

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Camelia Revenco 
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