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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 decembrie 2021 

Nr. 4c-9/459 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în 

procedură obişnuită, cu adresa nr. Plx 238/2021 din 2 iunie 2021, 

pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 14 decembrie 2021

Nr. 4c-9/459 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative  pentru completarea art.29 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. Plx 238/2021 din 2 iunie 2021, cu dezbaterea 
pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru 
completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
art.29 din Legea nr.263/2010 cu un nou alineat, alin.(13), în scopul 
asimilării locurilor de muncă dintr-o unitate economică, similare celor 
încadrate în condiţii deosebite, cu cele prevăzute la alin.(1) al art.29 din 
actul normativ de bază. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.224/16.04.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3017/7.04.2021) 
 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/513/9.09.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/522/16.06.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.213/8.06.2021) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.5964/18.06.2021). 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 7 decembrie 
2021 a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
dl Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii şi 
Solidarităţii Sociale. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din totalul de 20 de 

membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 25 mai 2021. 
 
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, cu modificările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de respingere a propunerii 
legislative, pentru următoarele considerente: 

Potrivit art.29 alin.(11) din Legea nr.263/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, avizele de încadrare a locurilor de muncă în 
condiţii deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 
decembrie 2018, se menţin până la data de 1 septembrie 2023, dată până 
la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă. 

În acest context, în prezent, nu mai există bază legală pentru 
încadrarea unor noi locuri de muncă în condiţii deosebite, această 
încadrare realizându-se până în anul 2007 în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr.261/2001, astfel că avizele de încadrare sunt doar reînnoite 
dacă este respectată metodologia prevăzută de Hotărârea Guvernului 
nr.1014/2015. 

Promovarea măsurilor propuse creează o deosebire de tratament 
între angajatorii care, în prezent, au aviz de încadrare a locurilor de 
muncă în condiţii deosebite şi au obligaţia de a normaliza condiţiile de 
muncă până la data de 1 septembrie 2023, pe de o parte, şi angajatorii 
care urmează să beneficieze, în baza legii, de încadrarea locurilor de 
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muncă în condiţii deosebite, fără a avea obligaţia de a-şi normaliza 
condiţiile de muncă, pe de altă parte. 

Textul propus prin iniţiativa legislativă pune probleme de 
aplicabilitate, încălcându-se normele de tehnică legislativă prevăzute de 
Legea nr.24/2000, întrucât nu asigură succesiune logică a ideilor şi o 
coerenţă a reglementării şi nici unitatea de stil şi de terminologie specifică 
actelor normative. 

De asemenea, în situaţia unei astfel de reglementări ar fi introduse 
nejustificat în sistemul public noi perioade pentru care nu s-a contribuit la 
nivelul cotei de asigurări sociale aferente condiţiilor deosebite de muncă, 
întrucât asimilarea nu ar impune şi plata diferenţei de contribuţie de 
asigurări sociale de la nivelul cotei datorate pentru condiţii deosebite de 
muncă la nivelul celei pentru condiţii normale de muncă. Efortul financiar 
ar fi considerabil cu consecinţe majore asupra sustenabilităţii sistemului 
public de pensii, astfel că aplicarea prevederilor iniţiativei legislative ar 
conduce la un impact negativ asupra bugetului consolidat. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian SOLOMON   Dan-Constantin ŞLINCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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