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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 22 septembrie 2020 

Nr. 4c-9/734 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 la Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială cu adresa nr. PLx 83/2017 din 8 septembrie 2020, în 

vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 
Menţionăm că proiectul de lege a fost retrimis comisiei în temeiul  

Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, conform înţelegerii din 

Comitetul liderilor grupurilor parlamentare.   

 

Prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus cu nr. 4c-9/126 

în data de 17 decembrie 2018. 

 

 
PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 22 septembrie 2020 

Nr. 4c-9/734 
  

 
RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa 
nr.2 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
 
 
 

În temeiul Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, proiectul 

de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 la Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice a fost retrimis Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială, prin adresa nr. PLx 83/2017 din 8 septembrie 
2020, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus cu 

nr. 4c-9/126 în data de 17 decembrie 2018. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
pct.38 al anexei nr.2 la Legea nr.263/2010, în sensul încadrării în condiţii 
speciale de muncă a activităţilor de curăţare a tancurilor şi a rezervoarelor 
care conţin substanţe foarte periculoase sau cancerigene din unităţile 
chimice sau petrochimice. În prezent, sunt încadrate în condiţii speciale de 
muncă doar activităţile de curăţare a canalelor subterane din unităţile 
respective. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa online din 15 septembrie 
2020, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot 
împotrivă și 3 abțineri), adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 

 
La lucrări au participat 24 de deputaţi, din totalul de 24 de membri 

ai comisiei. 
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La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Alin Ignat, 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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