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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 9 iulie 2020 

Nr. 4c-9/109 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu 
adresa nr. PLx 31/2020 din 17.02.2020, pentru dezbatere şi examinare 
în fond. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 9 iulie 2020 

Nr. 4c-9/109 
  

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din 

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

 
 
 

În temeiul art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. 
PLx 31/2020 din 17 februarie 2020, cu dezbaterea pe fond, a proiectului 

de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, urmărindu-se extinderea categoriilor de persoane care 
beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără 
penalizare, pentru persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în unele 
zone afectate de poluare din judeţul Hunedoara, precum şi pe o rază de 8 
km în jurul acestora. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 februarie 
2020 ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constitutia României, republicată. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.884/18.10.2019) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.5244/10.10.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-

13/76/09.03.2020) 
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• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-
2/104/12.03.2020) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/66/26.02.2020) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.4c-20/10.03.2020) 

• punctul de vedere al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale exprimat în 
timpul dezbaterilor. 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a comisiei din 7 iulie 

2020 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat: 

• dl Alin Ignat, Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale; 

• dl senator Cornel Cristian Resmeriţă, în calitate de iniţiator; 
• dna senator Eleonora-Carmen Hărău, autor de amendamente; 
• dl deputat Ilie Toma, autor de amendamente. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 de deputaţi, din 

totalul de 24 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (două 

abţineri). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în 
anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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ANEXA 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie  
(autor amendament) 

Motivare 
amendament  

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea 
art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 

 

 
Nemodificat  

 

2.  
Art. 65 alin.(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articol unic. - La articolul 65 
din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de 
pensii publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 852 din 20 
decembrie 2010, cu 
modificările și completările 
ulterioare, alineatul (5) se 
modifică și se completează 
după cum urmează: 
 

 
Articol unic. - La articolul 65 
din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii 
publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 852 din 20 decembrie 
2010, cu modificările și 
completările ulterioare, 
alineatul (5) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
 

 
Este absolut necesară 
completarea listei 
localităților afectate 
de poluare.  
Propunerea de 
completare este 
fundamentată de 
măsurători concrete 
care demonstrează 
modul în care este 
afectată starea de 
sănătate a populației 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie  
(autor amendament) 

Motivare 
amendament  

 
(5) Persoanele care au locuit 
cel puțin 30 de ani în zonele 
afectate de poluarea 
remanentă din cauza 
extracției și prelucrării 
minereurilor neferoase cu 
conținut de cupru, plumb, 
sulf, cadmiu, arseniu, zinc, 
mangan, fluor, clor, a 
pulberilor metalice și/sau de 
cocs metalurgic, precum și a 
emisiilor de amoniac și 
derivate, respectiv Baia Mare, 
Copșa Mică, Zlatna, Târgu 
Mureș, Slatina, Turnu 
Măgurele și Râmnicu Vâlcea 
pe o rază de 8 km în jurul 
acestor localități, beneficiază 
de reducerea vârstei standard 
de pensionare cu 2 ani fără 
penalizarea prevăzută la 
alin.(4). 

 
“(5) Persoanele care au locuit 
cel puțin 30 de ani în zonele 
afectate de poluarea 
remanentă din cauza 
extracției, preparării și 
arderii cărbunelui sau a 
șisturilor bituminoase, a 
extracției și prelucrării 
minereurilor feroase și 
neferoase cu conținut de praf 
sau emisii de gaze cu efect 
de seră, cupru, plumb, sulf, 
cadmiu, arseniu, zinc, 
mangan, fluor, clor, feldspat 
și siliciu sau de radiații din 
minereuri radio-active, 
hidrogen sulfurat, crom 
trivalent, crom hexavalent, 
a pulberilor metalice și/sau de 
cocs metalurgic, precum și a 
emisiilor de amoniac și 
derivate, respectiv 
localitățile: Baia Mare, Copșa 
Mică, Zlatna, Târgu Mureș, 
Slatina, Turnu Măgurele, 
Râmnicu Vâlcea, Petroșani, 
Vulcan, Lupeni, Petrila, 
Aninoasa și Uricani pe o 
rază de 8 km în jurul acestor 
localități, beneficiază de 

 
“(5) Persoanele care au locuit 
cel puțin 30 de ani în zonele 
afectate de poluarea 
remanentă din cauza 
extracției, preparării și arderii 
cărbunelui sau a șisturilor 
bituminoase, a extracției și 
prelucrării minereurilor 
feroase și neferoase cu 
conținut de praf sau de emisii 
de gaze cu efect de seră, 
cupru, plumb, sulf, cadmiu, 
arseniu, zinc, mangan, fluor, 
clor, feldspat și siliciu sau de 
radiații din minereuri radio-
active, hidrogen sulfurat, 
crom trivalent, crom 
hexavalent, a pulberilor 
metalice și/sau de cocs 
metalurgic, precum și a 
emisiilor de amoniac și 
derivate, respectiv localitățile 
Baia Mare, Copșa Mică, 
Zlatna, Târgu Mureș, 
Drobeta-Turnu-Severin, 
Târnăveni, Slatina, Turnu 
Măgurele, Râmnicu Vâlcea, 
Petroșani, Vulcan, Lupeni, 
Petrila, Aninoasa, Uricani, 
Hunedoara, Călan, Brad, 

din aceste localități. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie  
(autor amendament) 

Motivare 
amendament  

reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 2 ani fără 
penalizarea prevăzută la 
alin.(4).” 

Criscior, Vețel, Șoimuș, 
Baia de Criș, Ghelari, 
Teliuc, Certej, Băița, 
Orăștie, Deva din județul 
Hunedoara, pe o rază de 8 
km în jurul acestor localități, 
beneficiază de reducerea 
vârstei standard de 
pensionare cu 2 ani fără 
penalizarea prevăzută la 
alin.(4).” 
 
Autori: deputaţi PSD Nistor 
Laurențiu, Intotero Natalia-
Elena, Toma Ilie, deputat PNL 
Ovidiu-Lucian Heiuș, senator 
PSD Sălan Viorel şi senator 
PNL Eleonora-Carmen Hărău  
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