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Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 
nr1263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(L73/2021) 

În  conformitate Cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie 
socială, prin adresa nr. L73/2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al 
Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, asupra Propunerii legislative 
pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, iniţiată de Ibram Iusein - deputat UDTR (minorităţi); Stancu 
Ionel - deputat AMR (minorităţi); Vexler Silviu - deputat FCER (minorităţi). 

Propunerea legislativă are ca object de reglementare object modificarea alin. 5 () 
al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modifică rile 
Şi Corn pletările ulterioare, urmărindu-se extinderea categoriilor de persoane care 
beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, cu 
persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zone afectate de poluare, respectiv în 
localitatea Tulcea, precum şi pe o rază de 8 km în juru! acesteia. 

În  conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, Cu 
modifică rile şi Corn pletările ulterioare, la dezbaterile asupra proiectului de act 
normativ, au participat reprezentanţi ai Guvernului României. 

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 114/11.03.2021. 
Consiliul Economic şi Social a transmis avizul cu nr. 2265/ 24.03.2021. 
Comisia pentru drepturile omului, e alitate de anse, culte i minorităţi si . g ş ş ~ , 

Comisia pentru mediu au transmis avize favorabile, iar Comisia e pentru bu et, finan p g ~, 
activitate bancară şi piaţă de capital a transmis un aviz negativ. 

De asemenea, a fost depus un amendament care vizează introducerea la aim . (5) 
al art.65 şi a localităţii Avram Iancu. Supus votului, amendamentul a fost respins cu 
maj oritate de voturi şi se regăseşte în anexa la prezentul raport. 

În  urma finalizării dezbaterilor, în şedinţa din data de 14 aprilie a.c., Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie socială a hotărât cu majoritatea voturilor senatorilor 
prezenţi, întocmirea unui raport de respingere, având în vedere că dreptul la pensie 
se naşte potrivit principiului contributivităţii şi raportului juridic de muncă. 
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În consecinţă, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre 
dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, raportul de respingere cu un 
amendament respins. 

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.(1) din Constituţia României, republicată. 

Potrivit art.75 alin.(1) 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, 

Senator Ştefan PĂLĂRIE 

P..r~.~.` 

~ 

Secretar, 

Senator Sorin VLAŞIN 
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Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Anexă la Raportul nr. XXVII 

AMENDAMENTE RESPINSE 
la Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 .din. Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

L73j2021 

Nr. 
crt. 

1. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/sub 
capitol/paragraf/grupa 
/titlul/articol/alineat 

Art.65 - alin.(5) 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Alineatul (5) al articolului 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 mo dificările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în 
zonele afectate de poluarea remanentă din cauza 
extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor 

bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de 
uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi 

neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu 
efect de seră, de amoniac şi derivate, de cupru, plumb, 
sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, 
clor, feldspat şi siliciu on de radiaţii din minereuri radio-
active, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom 
hexavalent, cianuri, de pulberi metalice şi/sau de cocs 
metalurgic, a prelucrării ţiţeiului sulfuros, desulfurarea 
benzinei, a ţiţeiului parafinos şi neparafinos, a distilării 

ţiţeiului în vederea producerii păcurii şi a uleiurilor, 
respectiv în localităţile Baia Mare, Călăraşi, Copşa Mică, 

Motivaţia amendamentului/Sursa de finanţare 

Comuna Avram Iancu se află în apropierea minei 
uraniu din Muntii Bihor 

, 

Arnendament respins cu majoritate de voturi. 
Competenţa decizională aparţine Camerei 
Deputaţilor. 
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Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureş, Târnăveni, 

Turnu Măgurele, precum şi în localităţile Abrud, Baia de 
Arieş, Lupşa, Ocoliş, Roşia Montană, Zlatna şi Avram 
Iancu din judeţul Alba, Băiţa din judeţul Bihor, Bacău şi 

Oneşti din judeţul Bacău, Maieru, Rodna şi Şanţ din 
judeţul Bistriţa-Năsăud, Crizbav, Feldioara, Victoria şi 

Făgăraş din judeţul Braşov, Anina, Armeniş, Ciudanoviţa, 

Moldova Nouă, Oţelu Roşu şi Reşiţa din judeţul Caraş- 

Severin, Aghireşu, Câmpia Turzii, Căpuşu Mare, Dej, Iara 
şi Turda din judeţul Cluj, Năvodari din judeţul Constanţa, 

Baraolt din judeţul Covasna, Târgovişte şi Titu din 
judeţul Dâmboviţa, Galaţi din judeţul Galaţi, Brăneşti, 

Bâlteni, Bustuchin, Câlnic, Drăgoteşti, Fărcăşeşti, Ioneşti, 

Mătăsari, Motru, Negomir, Plopşoru, Prigoria, Roşia de 
Amaradia, Rovinari, Urdari şi Turceni din judeţul Gorj, 
Aninoasa, Baia de Criş, Băiţa, Brad, Călan, Certeju de Sus, 
Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăştie, 

Petrila, Petroşani, Şoimuş, Teliucu Inferior, Uricani, Veţel, 

Vulcan din judeţul Hunedoara, Ciulniţa şi Slobozia din 
judeţul Ialomiţa, Săvineşti din judeţul Neamţ, Brazi şi 

Ploieşti din judeţul Prahova, Broşteni, Crucea, Iacobeni, 
Ostra, Stulpicani şi Vatra Dornei din judeţul Suceava, 
Fârdea, Margina, Nădrag şi Tomeşti din judeţul Timiş, 

Mina Altân Tepe din judeţul Tulcea, Berbeşti şi Râmnicu 
Vâlcea din judeţul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul 
localităţii în care se află situl contaminat, beneficiază de 
reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără 

penalizarea prevăzută la aim . (4)." 

Iniţiatori: Senator PNL POTECA Vasilică, Deputat PNL 
ROMAN Florin 
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