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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 14 decembrie 2021

Nr. 4c-9/777 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice, trimisă Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială cu adresa nr. Plx 251/2021 din 13 octombrie 2021, în 

vederea reexaminării. 

 
Menţionăm că propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei în 

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

cu modificările ulterioare.  

 
 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 decembrie 2021 

Nr. 4c-9/777 
 

 

RAPORT  SUPLIMENTAR  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

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

În temeiul art.104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, 
prin adresa nr. Plx 251/2021  din 13 octombrie 2021, în vederea 
reexaminării. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
lit.d) a alin.(1) şi a lit.d) a alin.(3) ale art.56 din Legea nr.263/2010, 
urmărindu-se modificarea stagiului de cotizare pentru angajaţii din 
sectorul naval. 

 
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 7 decembrie 2021, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menținerea 
soluției anterioare, de respingere a propunerii legislative, 
exprimată în raportul cu nr. 4c-9/475 în 22.09.2021. 

 
 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de 

primă Cameră sesizată, în şedinţa din 2 iunie 2021. 
 

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din totalul de 20 de 
membri ai comisiei. 
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La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
domnul Cătălin Boboc – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale. 

 
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, membrii 

Comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor prezentul 
raport suplimentar, de menţinere a soluţiei anterioare, de 
respingere a propunerii legislative. 
 
 
 

 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu 

 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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