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fn confdrmitate cu prevederile Regulamentului Senatelui, republicat, cu 

modifiGarile §i conipletarile ulteridare, Gomisia pentru inunca> familie ^i 
protectie sociala, prin adresa nr. L122/2021, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatuluiy in vederea dezbaterii §1 elabdrarii raportului, asupra 

Propunerii legislative pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, inifiata de Rujan lon-Cristinel - 
senatdr PSD; Manta Claudiu - deputat PSD; Weber Mihai - deputat PSD.

Prepunerea legislativa are ca dbiect de reglementare cempletarea art.29 

din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile 

|i completarile ulterioare, in sensul asimilarii lecunlor de munca „dintr-d unitate 

ecenomica, similare celor incadrate in condifii deosebite" cu cele prevazute de 

alin.(l) al art.29 din Legea nr.263/2010.
Censiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 224/16.04.202L 

Consiliul Economic si Social a transmis avizul cu nr. 3017/07.04.2021.



Cornisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte §i minoritaj:i a 

transmis aviz favorabit, iar Comisia economica, industrii §i servicii a transmis un 

aviz negativ.
in conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Semtului, 

republicat, cu modificarife p completarile ulterioare, la dezbaterile asupra 

proiectului de act normativ, au participat reprezentanfi ai Guvernului Romaniei.
In urma finalizarii dezbaterilor, in §edint:a din data de 12 mal ax., Comisia 

pentru munca, familie ji protectie sociala a hotarat cu mojpritatea voturilor 

senatorilor prezenpi, intocmirea unui raport de fespingere.
Votul Comisiei este fundamentat pe faptul ca incadrarea locurilor de 

munca in conditii deosebite s-a facut pana la data de 07.03,2007, cu respectarea 

metodologiei/procedurii de incadrare prevazute de Hotararea Guvernului 
nr.261/2001 privind criteriile metodologia de mcadrare a locurilor de munca in 

condipii deosebite.
Pupa aceasta data, locurile de munca respective aU fost mentinute in 

condifii deosebite, prin reinnoirea avizelor de incadrare pe baza metodologiei 
stabilite priti hotarare a Guvernului, dar cu obliga^ia angajatorilor de a lua 

masurile necesare pentru normalizarea condipilor de munca, astfel, potrivit art 

29, alin. (1^) din Legea nr.263/2010, plna la data de 1 septembrie 2021, 
angajatorii au obligafia de a normaliza condijiiile de munca. In plus, pentru 

perioadele lucrate in conditii deosebite §i/sau speciale, s-au datorat si platit cote 

de contribujie de asigurari spciale diferen|:iate fata de locurile de munca in 

conditii normale.
In consecinfa, Comisia pentru munca, familie §i protecfie sociala supune 

spre dezbatere §i adoptare, plenului Senatului, raportul de respingere fdrd 

amendamente.
In raport cu obiectul de reglenientare, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor organice §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu 

prevederile art76 alin.f l) din Constitufia Romaniei, republicata.
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Potrivit art.75 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata, §i ale art.92 

alin.(7) pet. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §;i 
completarile ulterioare, Senatui este prima Camera sesizata.

Pre§iedinte,

Senator $tefan pAlaRIE

Secretar,

Senator Sorin VLASIN
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