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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 15 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/204 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru  

completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu adresa 
nr. PLx 112/2022 din 14 martie 2022, pentru dezbatere şi examinare în 
fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 15 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/204 
  

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.30 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
 
 

În temeiul 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 112/2022 din 14 
martie 2022, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru 
completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice. 
 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.263/2010, urmărindu-se stabilirea unei noi categorii de locuri de muncă 
drept locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, respectiv cele din 
sectorul construcţii maşini, pentru personalul care desfăşoară activităţi în 
turnătoriile de oţel, fontă, aliaje neferoase, precizie şi cuzineţi, precum şi 
forje.  

Totodată, se preconizează şi asimilarea ca stagiu de cotizare în 
condiţii speciale de muncă, a perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2021, 
în care salariaţii au desfăşurat activităţi în sectorul construcţii maşini, în 
locuri de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de 
muncă.  

De asemenea, se propune recalcularea pensiilor, la cerere, pentru 
persoanele cu drepturi de pensie deja stabilite, care dovedesc stagii de 
cotizare realizate în activităţile desfăşurate în sectorul construcţii maşini, 
în locuri de muncă încadrate anterior datei de 1 aprilie 2001 în grupa I de 
muncă şi asimilate condiţiilor speciale de muncă potrivit prezentei 
propuneri.  
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La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.17/06.01.2022) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.8674/21.12.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/185/05.04.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-10/130/29.03.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/176/30.03.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/103/22.03.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii  

(nr.4c-3/18605.10.2022). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 15 noiembrie 

2022 au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, din partea Ministerului Muncii și Solidarităţii 
Sociale:  

- dl Marius-Ilie Stanciu – Secretar de Stat  

- dna Georgeta Jugănaru – director. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezență. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot 

împotrivă și o abţinere). 
 
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 calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 7 martie 2022. 
 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de Lege şi a 
documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de adoptare a proiectului de 
lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport. 

 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

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

Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru completarea art.30 
din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 
 

 
 
 

Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 

publice 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
Având în vedere 
modificările propuse 
în raport. 

2.  
__ 

 
Art.I. - Articolul 30 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 
completează după cum urmează: 
 
 

 
Art.I. - 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 modifică și se 
completează după cum urmează: 
 
Autori: membrii comisiei  

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

3.  
Art. 30. - (1) În sensul prezentei 
legi, locurile de muncă în condiții 
speciale sunt cele din: 
 

 
1. La alineatul (1), după 
litera i) se introduce o nouă 
literă, lit.j), cu următorul 
cuprins: 
„j) sectorul construcţii maşini, 
pentru personalul care îşi 
desfăşoară activitatea în 
următoarele activităţi specifice: 
turnarea pieselor şi lingourilor de 
oţel, în turnătoriile de oţel; 
turnarea pieselor de fontă, 
pieselor din aliaje neferoase şi 
pieselor cu modele uşor fuzibile 
în turnătoriile de fontă, 
turnătoriile de aliaje neferoase şi 
turnătoriile de precizie; forjarea 
pieselor pe ciocane de peste 2 
tone forţă în secţiile de forjă; 
turnarea cuzineţilor din aliaje 
neferoase pe suport de oţel în 
turnătoriile de cuzineţi; 
activitatea desfăşurată de către 
ingineri, subingineri şi tehnicieni 
cel puţin 50% din timp în secţiile 
de producţie respective.” 
 

 
1. La articolul 30 alineatul 
(1), după litera i) se introduc 
trei noi litere, lit.j) - l), cu 
următorul cuprins: 
„j) sectorul construcţii maşini, 
pentru personalul care îşi 
desfăşoară activitatea în 
următoarele activităţi specifice: 
turnarea pieselor şi lingourilor de 
oţel, în turnătoriile de oţel; 
turnarea pieselor de fontă, 
pieselor din aliaje neferoase şi 
pieselor cu modele uşor fuzibile 
în turnătoriile de fontă, 
turnătoriile de aliaje neferoase şi 
turnătoriile de precizie; forjarea 
pieselor pe ciocane de peste 2 
tone forţă în secţiile de forjă; 
turnarea cuzineţilor din aliaje 
neferoase pe suport de oţel în 
turnătoriile de cuzineţi; 
activitatea desfăşurată de către 
ingineri, subingineri şi tehnicieni, 
pe durata a cel puţin 50% din 
timpul normal de muncă, în 
secţiile de producţie respective;” 
 
Autori: membrii comisiei 
 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

4.  
__ 

 
__ 

 
„k) activitățile de producție, 
mentenanță și asimilate din 
unitățile de producție ale minelor 
de minereuri, pentru personalul 
implicat direct și nemijlocit în 
utilizarea procedeelor și utilajelor 
specifice extracției minereurilor 
care a ocupat următoarele 
funcții: adjunct şef carieră, 
adjunct șef depozit, adjunct șef 
uzină, artificier, 
automacaragiu, buldozerist, 
electrician, electrician subteran, 
electromecanic, electromecanic 
subteran, electromecanic 
turbosuflantă, electronist, 
excavatorist, frezor, inginer, 
inginer conducător formație de 
lucru, inginer șef investiții, 
inginer șef producție, instalator, 
laborant, lăcătuș, lăcătuș 
mecanic, lăcătuș mecanic 
subteran, macaragiu, maistru, 
manipulant, mecanic, mecanic 
mașini utilaje, mecanic subteran, 
miner subteran, miner suprafață, 
muncitor necalificat, muncitor 
necalificat subteran, operator 
preparare, operator preparare 
subteran, prelucrător așchiere, 

 
 
Prevederea este 
necesară întrucât 
aceste activităţi au 
fost încadrate în 
grupa I de muncă 
anterior anului 
2001.    
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

revizor tehnic, șef carieră, șef 
laborator control tehnic de 
calitate, șef depozit, șef secție, 
șef uzină, strungar, subinginer, 
subinginer conducător formație 
de lucru subteran, sudor, sudor 
subteran, tehnician.” 
 
Autori: deputaţi Alin Ignat şi 
Mara Calista 
 

5.    
„l) activitatea de trefilare, 
inclusiv prin decaparea cu acizi, 
desfășurată de către persoanele 
încadrate în muncă la SC 
ArcelorMittal Roman.” 
 
Autor: deputat Mara Calista 
 

 

6.  
__ 

 
2. După alineatul (43) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(44) cu următorul 
cuprins: 
„(44) Este asimilată stagiului de 
cotizare în condiţii speciale de 
muncă, prevăzut la alin.(1) lit.j) 
perioada anterioară datei de 1 
aprilie 2001 în care personalul 
din sectorul construcţii maşini 

 
2. La articolul 30, după 
alineatul (44) se introduce un 
nou alineat, alin.(45), cu 
următorul cuprins: 
„(45) Este asimilată stagiului de 
cotizare în condiții speciale de 
muncă, prevăzut la alin.(1) lit.j)-
l), perioada anterioară datei de 1 
aprilie 2001 în care salariaţii au 
desfășurat activități dintre 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
 
 
Numerotare corectă 
– în textul în vigoare 
există deja alin.(43). 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

a desfăşurat activităţi la locuri de 
muncă încadrate conform 
legislaţiei anterioare în grupa I de 
muncă.” 

cele prevăzute la alin. (1) 
lit.j) - l) în locurile de muncă 
încadrate conform legislației 
anterioare în grupa I de muncă.” 
 
Autori: deputaţi Alin Ignat şi 
Mara Calista 
 

 
Corelare cu 
modificările propuse. 

7. Art. 56 
 
(1) Fac excepţie de la 
prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) 
persoanele care au realizat un 
stagiu de cotizare de cel puţin: 
 
a) 20 de ani în locurile de muncă 
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. 
a) sau 15 ani în locurile de 
muncă prevăzute la art. 30 alin. 
(1) lit. a) în cazul în care 
activitatea minieră încetează ca 
urmare a obligaţiilor pe care şi le 
asumă statul român în 
negocierile cu Comisia 
Europeană, pentru care 
reducerea vârstei standard de 
pensionare este de 20 de ani;
 
……………… 
 
 

 
__ 

 
3. La articolul 56, alineatul 
(1), literele a) şi d) se 
modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 
„a) 20 de ani în locurile de 
muncă prevăzute la art. 30 alin. 
(1) lit. a) sau 15 ani în locurile de 
muncă prevăzute la art. 30 alin. 
(1) lit. a) în cazul în care 
activitatea minieră încetează sau 
a încetat ca urmare a obligaţiilor 
pe care şi le asumă sau şi le-a 
asumat statul român în 
negocierile cu Comisia 
Europeană, pentru care 
reducerea vârstei standard de 
pensionare este de 20 de ani;
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

 
 
 
d) 25 de ani în locurile de muncă 
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. 
h) şi i) pentru care reducerea 
vârstei standard de pensionare 
este de 13 ani. 
 
 

......................................... 
 

d) 25 de ani în locurile de muncă 
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. 
h) - l) pentru care reducerea 
vârstei standard de pensionare 
este de 13 ani.” 
 
Autori: deputaţi Alin Ignat şi 
Mara Calista 
 

8.  
Art.56, alin.(3), lit. d) 
 
(3) Stagiul complet de cotizare 
este de: 
……………….. 
 
d) 25 de ani pentru persoanele 
care au realizat cel puţin 30 de 
ani în locurile de muncă 
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. 
h) şi i). 
 

  
3. La articolul 56, alineatul 
(3), litera d) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
”d) 25 de ani pentru persoanele 
care au realizat cel puţin 30 de 
ani în locurile de muncă 
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. 
h) – l).” 
 
Autori: deputaţi Alin Ignat şi 
Mara Calista 
 

 

9.  
__ 

 
Art.II. - (1) De prevederile art.30 
alin.(44) şi ale art.56 alin.(1) 
lit.d), alin.(2) lit.d) şi alin.(3) 
lit.d) din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 

 
Art. II. - (1) De prevederile 
art.30 alin.(45) şi ale art.56 
alin.(1) lit.d), alin.(2) lit.d) şi 
alin.(3) lit.d) din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul 

 
 
Corelare cu 
modificările propuse. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
beneficiază, la cerere, şi 
persoanele ale căror drepturi de 
pensie s-au deschis anterior datei 
intrării în vigoare a prezentei 
legi. 
 
 
 
(2) Drepturile de pensie 
recalculate conform alin.(1) se 
acordă începând cu luna 
următoare celei în care a fost 
depusă solicitarea. 
 
(3) În situaţia în care, după 
aplicarea prevederilor alin.(1) şi 
(2), rezultă un cuantum al 
pensiei mai mic decât cel cuvenit 
sau aflat în plată, se păstrează 
cuantumul mai avantajos pentru 
pensionar. 

unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege, 
beneficiază, la cerere, şi 
persoanele ale căror drepturi de 
pensie s-au deschis în perioada 
anterioară datei intrării în vigoare 
a prezentei legi. 
 
Alin.(2) nemodificat 
 
 
 
 
 
(3) În situaţia în care, după 
aplicarea prevederilor alin. (1) şi 
(2), rezultă un cuantum al 
pensiei mai mic decât cel cuvenit 
anterior intrării în vigoare a 
prezentei legi sau aflat în plată, 
se păstrează cuantumul mai 
avantajos. 
 
Autori: deputaţi Alin Ignat şi 
Mara Calista 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare 

10.  
__ 

 
Art.III. - Angajatorii din sectorul 
construcţii maşini sunt supuşi 
procedurii de încadrare în condiţii 
speciale de muncă în vederea 
obţinerii avizului pentru condiţii 
speciale de muncă şi înscrierii 
activităţii şi unităţilor în anexele 
nr.2 şi 3 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei 

 
Evitarea dublei 
reglementări – 
procedura se 
regăseşte în textul 
în vigoare al legii. 

11.  
__ 

 
Art.IV. - Prezenta lege intră în 
vigoare începând cu anul 
următor publicării acesteia în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 

 
Art.III. - Prezenta lege intră în 
vigoare începând cu data de 
întâi a lunii următoare celei în 
care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
Autori: membrii comisiei 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, 
propunem stabilirea 
unei date certe pt 
intrarea in vigoare a 
legii. 
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