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Biroul permanent al Senatului
L....

Nr, XXVII/Î2/0L03.2022Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială

RAPORT
la

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/20ÎO privind sistemul
unitar de pensii publice

(L51/2022)

în conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie 

socială, prin adresa nr. L51/2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al 
Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, asupra Propunerii legislative 

pentru completarea Legii nn263/20ÎO privind sistemul unitar de pensii publice, 
iniţiată de Badea Viorel-Riceard - senator PNL; Andrei Alexandru-Ioan - deputat PNL; 
Ardelean Ben-Oni - deputat PNL; Balan loan - deputat PNL; Balint Liviu-loan - deputat 

PNL; Barbu Costel - deputat PNL; Bîlcea Ovidiu-Sergiu - deputat PNL; Burciu Cristina - 
deputat PNL; Calista Mara-Daniela - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel - deputat PNL; Cazan 

Laurenţiu-Nicolae - deputat PNL; Ciofii Cătălina - deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu- 

Mugurel - deputat PNL; Crîstici Ognean - deputat USR (minorităţi); Fădor Angelica - 
deputat PNL; Făgărăşian Valentin-Iiie - deputat PNL; Fechet Mircea - deputat PNL; 
Feodor Silviu - deputat CRLR (minorităţi); Gal Kâroly - deputat UDMR; Ghera Giureci- 

Slobodan - deputat UCR (minorităţi); Gudu Michael - deputat PNL; Hărătău Elena - 
deputat PNL; Horga Maria-Gabriela - deputat PNL; Intotero Natalia-Elena - deputat PSD; 
Kelemen Attila - deputat UDMR; Kiss Jânos - deputat PNL; Longher Ghervazen - deputat 

UPR (minorităţi); Mărculescu Dumitru - deputat PNL; Marşalic Jaro Norbert - deputat 

PNL; Merka Adrian-Miroslav - deputat UDSCR (minorităţi); Moisin Radu-Marin - deputat
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PNL; Molnar Ervin - deputat PNL; Morar Olivia-Diana - deputat PNL; Nagy Szabolcs - 
deputat UDMR; Pecingină Gheorghe - deputat PNL; Pirtea Marilen-Gabriel - deputat PNL; 
Popescu Pavel - deputat PNL; Rujan Dumitru - deputat PNL; Şandru Cosmin - deputat 

PNL; Şişcu George - deputat PNL; Solomon Adrian - deputat PSD; Stancu Ionel - deputat 

AMR (minorităţi); Stănescu Vetuţa - deputat PNL; Stroe lonuţ-Marian - deputat PNL; 
Tuţă George-Cristian-deputat PNL; VecerdiCristina-Agnes-deputat PNL " '

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr,263/2010 privind sistemul de pensii publice, urmărindu-se stabilirea unei noi 
categorii de locuri de munca drept locuri de muncă în condiţii speciale, respectiv cele din 

sectorul construcţii maşini, pentru personalul care desfăşoară activităţi în turnătoriile de 

oţel, fontă, aliaje neferoase, precizie şi cuzineţi, precum şi forje. Totodată, se 

preconizează şi asimilarea, ca stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, a 

perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2021, în care salariaţii au desfăşurat activităţi în 

sectorul construcţii maşini, în locuri de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în 

grupa I de muncă.
Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 17/6.01.2022.
Consiliul Economic şi Social a transmis avizul favorabil cu nr.8674 /21.12.2021.
Consiliul Fiscal, prin adresa cu nr.2/21.02.2022, constată că nu au fost transmise 

documentele adiţionale prevăzute de art. 15 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal- 

bugetare nr.69/2010.
Comisia economică, industrii şi servicii. Comisia pentru buget, finanţe, activitate 

bancară şi piaţă de capital şi Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi 
minorităţi au transmis avize favorabile.

în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile asupra proiectului de act normativ, 
au participat reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

în urma finalizării dezbaterilor, în şedinţa din data de 01 martie a.c.. Comisia 

pentru muncă, familie şi protecţie socială a hotărât cu majoritatea voturilor senatorilor 

prezenţi, întocmirea unui raport de admitere. De asemenea, a fost depus un 

amendament, care a fost adoptat cu majoritate de voturi şi se regăseşte în Anexa la 

prezentul raport.
în consecinţă. Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre 

dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere cu un amendament 

admis şi propunerea legislativă.
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în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 

alin.(l] din Constituţia României, republicată.
Potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7) 

pct. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Senatul este primă Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

Senator Laura GEORGESCUSenator lonROjTARU
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Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Anexa la Raportul cu nr. XXVll/12/01.03.2022

Amendament ADMIS

la Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - L51/2022

Textul Propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - 
L51/2022

Nr. Text amendament Observaţii
crt.

1. La articolul 30 alineatul (1), după litera g) 
se introduce o nouă literă, litera i), cu 
următorul cuprins:

1. 1. La articolul 30 alineatul (1), după litera i) 
se introduce o nouă literă, litera j), cu 
următorul cuprins:

Amendament propus de domnul 
senator Ion Rotaru, domnul 
senator Fej4r L Lâszlo-Odon, 
doamna senator Laura Georgescu, 
domnul senator Gheorghe Carp, 
domnul senator Dorinei Cosma, 
domnul senator Virgil Guran, 
doamna senator ' Lucica Dina 
Muntean,
Eusebiu-Manea Pistru, doamna 
senator Liliana Sbîrnea şi domnul 
senator Sorin Vlaşin şi adoptat cu 
majoritate de voturi

i) sectorul construcţii maşini, pentru 
personalul care îşi desfăşoară activitatea în 
următoarele activităţi specifice: turnarea 
pieselor şi lingourilor de oţel, în turnătoriile 
de oţel; turnarea pieselor de fontă, pieselor 
din aliaje neferoase şi pieselor cu modele uşor 
fuzibile în turnătoriile de fontă, turnătoriile 
de aliaje neferoase şi turnătoriile de precizie; 
forjarea pieselor pe ciocane de peste 2 tone 
forţă în secţiile de forjă; turnarea cuzineţilor 
din aliaje neferoase pe suport de oţel în 
turnătoriile de cuzineţi; activitatea de 
proiectare, cercetare, punere în execuţie a 
tehnologiilor şi asistenţă tehnică în secţiile de 
producţie, efectuată de^inginerii, subinginerii 
şi tehnicienii din secţiile de proiectare 
tehnologii pentru sectorul cald, care 
deservesc turnătoriile de oţel, fontă, aliaje 
neferoase, precizie şi cuzineţi, precum şi forje.

j) sectorul construcţii maşini, pentru 
personalul care îşi des^şoară activitatea în 
următoarele activităţi specifice: turnarea 
pieselor şi lingourilor de oţel, în turnătoriile 
de oţel; turnarea pieselor de fontă, pieselor 
din aliaje neferoase şi pieselor cu modele 
uşor fuzibile în turnătoriile de fontă, 
turnătoriile de aliaje • neferoase şi 
turnătoriile de precizie; forjarea pieselor pe 
ciocane de peste 2 tone forţă în secţiile de 
forjă; turnarea cuzineţilor din aliaje 
neferoase pe suport de oţel în turnătoriile 
de cuzineţi; activitatea desfăşurată de 
către ingineri, subingineri şi tehnicieni 
cel puţin 50% din timp în secţiile de 
producţie respective.

domnul senator
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2. După alin. [43) al art.30 se introduce un nou 
alineat, alin.[4'^) cu următorul cuprins:

2. După alin. [43) al art.30 se introduce un 
nou alineat, alin.[4'^) cu următorul cuprins:

[4^) Este asimilată stagiului de cotizare în 
condiţii speciale de muncă, prevăzut la 
alin.[l) lit.i) perioada anterioară datei de 1 
aprilie 2001 în care personalul din sectorul 
construcţii maşini a desfăşurat activităţi la 
locuri de muncă încadrate conform legislaţiei 
anterioare în grupa 1 de muncă;____________

[4'^) Este asimilată stagiului de cotizare în 
condiţii speciale de muncă, prevăzut la 
alin.[l) lit.j) perioada anterioară datei de 1 
aprilie 2001 în care personalul din sectorul 
construcţii maşini a desfăşurat activităţi la 
locuri de muncă încadrate conform 
legislaţiei anterioare în grupa I de muncă;

Corelare cu punctul anterior - 
litera i) devine litera j)
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