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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 
 

RAPORT  SUPLIMENTAR 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.165 din 

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

 
În temeiul art.104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, proiectul de lege pentru completarea art.165 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost retrimis 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa nr.PLx 173/2015 
din 15 iunie 2016, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.165 din Legea nr.263/2010, în sensul respectării principiului 
contributivităţii fiecărei persoane prin evidenţierea tuturor sporurilor 
pentru condiţii speciale care trebuie avute în vedere la stabilirea 
punctajelor lunare.  

 
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 15 februarie 2017, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea 
soluţiei anterioare, de respingere a propunerii legislative, 
exprimată în raportul cu nr. 4c-7/176 depus în data de 12 octombrie 
2015, 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, 
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. 
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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 
menţionată.  

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 
 
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Ileana Ciutan - 
preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice. 

 
Propunerea legislativă 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.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian SOLOMON   CSÉP Éva-Andrea 

             

 

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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