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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 24, 25, 26 şi 27 august 2015 

 

 

În perioada 24-27 august 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010-privind sistemul de pensii - Plx 101/2015 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 182/2015 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice - PLx 184/2015 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.263 
din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 
305/2015 

5. Diverse probleme organizatorice. 
 

În data de 24 august 2015, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei.  

Au fost distribuite membrilor comisiei materialele aferente 
proiectelor înscrise pe ordinea de zi. De asemenea, a fost prezentată 
membrilor comisiei situaţia documentelor întocmite în cadrul comisiei în 
sesiunea februarie – iunie 2015. 

 
În data de 25 august 2015, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
Au fost dezbătute proiectele aflate la pct.1 şi 2 în ordinea de zi. 
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Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010-privind sistemul de pensii - Plx 101/2015 are ca obiect de 
reglementare completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, în sensul: reducerii stagiului de cotizare realizat în grupa I 
de muncă de la 6 ani la 2 ani şi cumulării stagiului realizat sub 2 ani în 
grupa I cu perioada lucrată în grupa a II-a; realizării stagiului de cotizare 
prevăzut în tabelul nr.3 din Legea nr.263/2010, până la data ivirii 
invalidităţii, în vederea obţinerii pensiei de invaliditate; luării în calcul, la 
determinarea punctajului lunar, a tuturor veniturilor suplimentare asupra 
cărora s-a calculat şi virat contribuţia de asigurări sociale. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă 
de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, întrucât aceasta a rămas 
fără obiect ca urmare a adoptării Legii nr.37/2013, a Legii nr.155/2015 şi 
a Legii nr.192/2015, acestea acte modificatoare a Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice. 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 182/2015 are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.158 din Legea 
nr.263/2010, în sensul ca perioadele mai mici de 6 ani realizate în grupele 
I şi a II-a de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001, să fie considerate 
stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, astfel încât persoanele 
să poată beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă 
de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, întrucât acesta a rămas 
fără obiect, prin apariţia Legii nr.155/2015 pentru modificarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
 
În data de 26 august 2015, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
Au fost dezbătute proiectele aflate la pct.3 şi 4 în ordinea de zi. 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - PLx 184/2015 are ca obiect de 
reglementare modificarea art.92 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, în sensul ca soţul supravieţuitor să aibă dreptul la 
o sumă egală cu 50% din pensia soţului decedat, cumulată cu propria 
pensie. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă 
de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII 
nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice - 
Plx 305/2015 are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.169 
din Legea nr.263/2010, în sensul ca pensionarilor sistemului public de 
pensii, ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei 
anterioare datei de 1 aprilie 2001 şi care au desfăşurat activităţi încadrate 
în grupa I şi/sau a II-a de muncă, să li se acorde o creştere a punctajelor 
anuale, indiferent de durata stagiului complet de cotizare, stabilită 
conform legislaţiei în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă 
de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, întrucât aceasta a rămas 
fără obiect ca urmare a adoptării Legii nr.192/2015 pentru completarea 

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

 
În ziua de 27 august 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual. În 
cadrul şedinţei a fost prezentată membrilor comisiei Lista priorităţilor 

legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 

2015. 
De asemenea, au fost distribuite membrilor comisiei materiale 

documentare suplimentare asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a 
comisiei din sesiunea parlamentară următoare, care se află pe lista 
priorităţilor legislative. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în zilele de 24, 25, 26 şi 27 august 2015 a absentat doamna 
deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihai Baltă, Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu 
– vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol Amet, Ioan 
Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, 
Virgil Delureanu, Mircea Dolha, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin 
Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Ludovic 
Orban, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta 
Tudorie. 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian SOLOMON   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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