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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT

Comisia pentru muncd, familie 
protecpie sociald

Nr.XXVll/fll;9.^-2^
RAPORT

la
Propunerea legislativd pentru modificarea si completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(L138/2021)

In conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republican cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie §i protecpie 
sociala, prin adresa nr. L138/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului, asupra Propunerii legislative 
pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, inij:iata de Rotaru Ion - senator PSD; Cristea Andi-Lucian - deputat PSD; 
Furtuna Mirela - deputat PSD.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea lit. d] a alin.(l) 
si a lit. d) a alin.[3) ale art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, urmarindu-se, potrivit Expunerii de 
motive, corectarea „erorilor aparute m Legea nr. 188/2020 pentru modificarea §i 
completarea Legii nr.263/2010", precum si aplicarea prevederilor „legii in mod 
nediscriminatoriu pentru angajatii din sistemul naval."

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, la dezbaterile asupra proiectului de act 
normativ, au participat reprezentanti ai Guvernului Romaniei.

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 249/27.04.2021.
Consiliul Economic si Social a transmis avizul cu nr. 3002/07.04.2021.
Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital a transmis 

un aviz negativ, iar Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i 
minoritali a transmis un aviz favorabil.

Avand in vedere ca prin adoptarea prezentei propuneri legislative s-ar crea un 
tratament diferentiat si discriminatoriu, atat intre persoanele care si-au desfasurat 
activitatea in domeniul naval, ale caror drepturi din pensie s-au deschis potrivit Legii 
nr.188/2020, cat si fata de persoanele care au lucrat in alte conditii speciale, in ^edinja 
din data de 19 mai a.c., Comisia pentru munca, familie si protectie sociala a hotarat cu 
majoritatea voturilor senatorilor prezenpi, intocmirea unui raport de respingere.
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In consecin^:a, Comisia pentru munca, familie protec|;ie sociala supune spre 
dezbatere adoptare, plenului Senatului, raportul de respingere a propunerii 
legislative.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislative face parte din 
categoria legilor organice §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile 
art.76 alin.(l) din Constitui:ia Romaniei, republicata.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitu^:ia Romaniei, republicata, §i ale art.92 alin.[7) 
pet. 2 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si completarile 
ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre§edmte,

Senator $tefan pAlARIE

Secretar,

Senator Sorin VLASIN»
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