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    AVIZ 

    asupra 

Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice și a Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 

dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice și a Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, trimisă 

cu adresa nr.Pl-x 619 din 17 octombrie 2022, înregistrată cu nr.4c-13/910 din 18 octombrie 2022.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua 

de 10 octombrie 2022.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi 

(3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, potrivit Expunerii de motive, 

“eliminarea efectelor negative generate de interpretări neunitare în ceea ce priveștestabilirea stagiului 

complet de cotizare, în raport cu vechimea minimă necesară în domeniu”. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut inițiativa legislativă în 

ședința din ziua de 14 martie 2023. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 

punctul de vedere al Guvernului României, conform căruia guvernul nu susține adoptarea inițiativei 

legislative, avizul favorabil transmis de Consiliul Economic și Social prin adresa cu nr.4157 din 5 iulie 

2022 şi avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ, înregistrat cu nr.842 din 

18 iulie 2022. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi de către Biroul permanent.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor organice, potrivit art.73 alin.(3) lit.p) din Constituția României, republicată.  
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