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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 
adresa nr. PLx 184/2015 din 4 martie 2015, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

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

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.572/14.05.2014) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/381/17.03.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/166/18.03.2015) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1400/17.07.2014). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.92 
din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul 
ca soţul supravieţuitor să aibă dreptul la o sumă egală cu 50% din pensia 
soţului decedat, cumulată cu propria pensie. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
La lucrările comisiei care au avut loc în data de 26 august 2015 şi-au 

înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Bucureşti, 3 septembrie 2015 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 martie 

2015, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor.  
  

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea proiectului de lege din următoarele considerente: 

- în prezent, soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie 
şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de 
urmaş după soţul decedat, poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie; 

- măsurile propuse generează un impact suplimentar asupra 
bugetului de stat consolidat, iar iniţiatorii nu precizează sursele financiare 
necesare, încălcând astfel dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia 
României, precum şi cele ale art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice. 

 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel 
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