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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 12 octombrie 2020 

Nr. 4c-9/278 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în 

procedură obișnuită, cu adresa nr. PLx 189/2020 din 29 aprilie 2020, 

pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 12 octombrie 2020 

Nr. 4c-9/278 
 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.29 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 

 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modific[rile ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. PLx 189/2020 din 29 aprilie 2020, cu 
dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru completarea art.29 din 

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

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.29 din Legea nr.263/2010 cu un nou alineat, alin.(3), astfel încât 
locurile de muncă dintr-o unitate economică similare celor încadrate în 
condiţii deosebite, conform alin.(1), vor fi încadrate în condiţii deosebite 
de muncă. 

 
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 aprilie 

2020. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.10/08.01.2020) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.6523/17.12.2019) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/191/06.03.2019) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/192/05.05.2020) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului. 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 7 octombrie 
2020 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
domnul Daniel Baciu, președintele Casei Naţionale de Pensii Publice. 

 
La lucrările comisiei au participat toţi cei 24 de deputaţi, membri ai 

comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (4 abţineri). 

 
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, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în 
anexa care face parte din prezentul raport. 

 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

             
 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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ANEXA 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu 
următoarele amendamente: 

 

 
Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
Titlul legii 

 

Lege pentru completarea 
art.29 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de 
pensii publice 

 

 
Nemodificat  

 

2.  
Articol unic. - După alineatul 
(2) al articolului 29 din 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 introduce un nou 
alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
 

 
Nemodificat  

 

3.  
„(3) Locurile de muncă dintr-o 
unitate economică, similare 
celor încadrate în condiții 
deosebite conform alin.(1), vor 
fi de asemenea încadrate în 
condiții deosebite de muncă.” 
 

 
„(3) Locurile de muncă din 
unităţile energetice 
Oltenia şi unităţile 
energetice Hunedoara, 
similare celor încadrate în 
condiții deosebite conform 
alin.(1), vor fi de asemenea 
încadrate în condiții deosebite 
de muncă.” 
 
Autor: deputat Adrian 

Solomon 

 

 
Pentru 
identificarea 
unităţilor cărora li 
se aplică măsurile 
propuse prin 
prezenta lege. 
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