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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

  

 
Bucureşti, 28 februarie 2018 

Nr. 4c-7/501 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice 
 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. PLx 225/2016 din 03 mai 2016, cu dezbaterea pe fond, în procedură 
obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1319/16.12.2015) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.3567/03.12.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/300/27.09.2016) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/640/10.05.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (nr.4c-12/245/10.05.2016) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/431/11.05.2016) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr.4c-17/904/18.05.2016) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1433/28.07.2016). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.263/2010, în sensul încadrării locurilor de muncă în condiţii deosebite, 
speciale şi alte condiţii, pentru personalul civil angajat în cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale. De asemenea, se doreşte modificarea pct.8 din anexa nr.4 
la Legea nr.263/2010, în sensul ca şi activitatea soliştilor vocali care au activat 
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în ansambluri profesionale de cântece şi dansuri sau orchestre populare 
profesioniste să fie încadrată în locuri de muncă în condiţii speciale. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 aprilie 2016. 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 20 februarie 2018 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

- d-l Robert Iulian Stănescu – preşedintele Casei Naţionale de Pensii 
Publice; 

- d-na Maria Leancă  - şef serviciu, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 
 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din totalul de 
23 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi pentru. 
 

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 întrucât conţinutul art.29 alin.(2) 
din Legea nr.263/2010, la care se face referire, vizează, în exclusivitate, 
locurile de muncă din domeniul apărării naţionale. Începând cu 1 ianuarie 
2016, pensiile personalului militar sunt reglementate de Legea nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat. În ceea ce priveşte personalul civil contractual 
din sistemul de apărare, acesta este asigurat în sistemul public de pensii şi îi 
sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 
        

   
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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