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Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 

 

                                                                                                                    Nr. XXII / 108 / 30.03.2020               
 
 

AVIZ 
la 
 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice 

 
           Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, prin 
adresa L111/2020 a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu Propunere 
legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice iniţiată de Baciu Gheorghe - senator PMP; Covaciu Severica-Rodica 
- senator PMP; Iliescu Cătălin Lucian - senator PMP; Ionaşcu Gabi - senator PMP; 
Lungu Vasile-Cristian - senator PMP; Bozianu Nicoleta-Cătălina - deputat PMP; 
Codreanu Constantin - deputat PMP; Coliu Doru-Petrişor - deputat PMP; 
Cristache Cătălin - deputat PMP; Moise Costin-Sebastian - deputat PMP; Movilă 
Petru - deputat PMP; Paşcan Emil-Marius - deputat PMP; Sămărtinean Cornel-
Mircea - deputat PMP; Teacă Alexandru - deputat PMP; Todoran Adrian-Mihăiţă - 
deputat PMP; Turcescu Robert-Nicolae - deputat PMP şi a hotărât să adopte aviz 
favorabil cu un amendament admis. 
 
 

  
Preşedinte,                                        Secretar, 

 
     Senator Viorel Arcaș                               Senator Romulus Bulacu 

        

Domnului senator Ion Rotaru

Preşedintele Comisiei  pentru muncă, familie şi protecţie socială 

 

 

 

 

redactat: A. Clapan 

Avizat: Cons. coord. Mihaela Spiridon 

 



 

 
 

AMENDAMENT ADMIS 
asupra 

propunerii legislative pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
(L111/2020) 

 
 Text propunere 

L111/2020 

Amendament Motivare 

 Articol unic. - Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 
decembrie 2010, cu modiflcarile §i completarile 
ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza: 
 

(4)Prevederile alin. (3) nu se aplică la persoanele 

pentru care durata mandatului este stabilită expres prin 

Constituţie. 

 

Alineatul (4) de la punctul 2 al articolului unic se 

elimina: 

 

 

 

 

 

(4) se elimină.  

 

Initiator: Dinu Ramona Nicoleta 

Senator USR 

Prin amendamentul propus, propunerea 

legislativa este în conformitate cu 

prevederile Deciziei Curtii 

Constituționale nr 375/2005, in care se 

mentioneaza ca: ,,nici o dispoziție 

constituționala nu impiedică  legiuitorul 

să suprime cumulul pensiei cu salariul, 

cu condiția ca o asemenea măsură să se 

aplice in mod egal pentru top cetățenii” 

 

Amendament admis de Comisia pentru 

buget, finante, activitate bancara si piata 

de capital (8 voturi „pentru” si o 
„abținere”) 

 

Anexa la avizul nr. XXII/108/30.03.2020




