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referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea aim . (5) al art. 

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

(b33/11.02.2021) 

În  temeiul art. 2 alfin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea Şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

art. 11 lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a 

fost sesizat cu privire la avizarea popunerii legislative pentru modi zcarea aim . (5) al art. 

65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b33/11.02.2021). 

În temeiul art. 6 alfin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

art. 22 alfin. (4) din Regulamentul de organizare Şi funcţionare, în Şedinţa din data de 

4.03.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului m37/18.03 .2020, 

modificată prin Hotărârea Plenului nr.52/14.05.2020, părţile reprezentate în Plenul 

Consiliului Economic şi Social i-au exprimat următoarele puncte de vedere: 

a) reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: 

• prevederile propunerii legislative sunt insuficient fundamentate, fund totodată sunt 

discriminatorii faţă de lucrătorii din alte industrii poluante şi insufficient fundamentată 

cu date statistice; 

• modifficarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitare de pensii 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul extinderii categoriilor de 

persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fâră 



penalizare, dacă au locuit cel puţin 30 de ani în unele zone afectate de poluarea 

remanentă, precum şi pe o rază de 8 km în jurul acestora, în speţă anumite localităţi din 

Judeţul Tulcea, ar reprezenta o măsură ce ar genera, în primul rând, un tratament 

discriminatoriu faţă de persoanele aflate în această situaţie, pensionate anterior intrării 

în vigoare a acestei legi, şi cele care ar urma să beneficieze de prevederile acesteia, şi, 

în al doilea rând, un tratament discriminatoriu între diferite categorii de populaţie. În 

plus, s-ar crea un precedent periculos, în condiţiile în care dreptul la pensie se naşte 

datorită contributivităţii şi raportului juridic  de muncă, şi nu a unor condiţii de mediu; 

• propunerea legislativă nu prezintă o evaluare a stării de sănătate a populaţiei din 

localităţile respective (bazată pe date de sănătate publică), nu prezintă detalii desp re 

valoarea noxelor/ substanţelor enumerate, pe o rază de 8 km, pentru a putea fi 

comparate cu valorile limită, potrivit legislaţiei în vigoare; 

• legislaţia în materie prevede măsuri de protecţie pentru persoanele rezidente din zonele 

afectate de poluarea remanentă şi care au fost expuse profesional acestor noxe; 

• fraza "persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani" poate genera dificultăţi în 

interpretare, simpla menţiune a domiciliului pe cartea de identitate nefiind de natură a 

demonstra veridicitatea datelor. 

b) reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de 

act normativ; 

c) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ale societăţii civile au votat 

pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea 

motivare : 

• modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitare de pensii 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul extinderii categoriilor de 

persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără 

penalizare, dacă au locuit cel puţin 30 de ani în uncle zone afectate de poluarea 

remanentă, precum şi pe o rază de 8 km în jurul acestora, în speţă anumite localităţi din 

Judeţul Tulcea, ar reprezenta o măsură cc ar genera, în primul rând, un tratament 

discriminatoriu faţă de persoanele aflate în această situaţie, pensionate anterior intrării 

în vigoare a acestei legi, Si cele care ar urma să beneficieze de prevederile acesteia, şi, 

în al doilea rând, un tratament discriminatoriu între diferite categorii de populaţie. În 

plus, s-ar crea un precedent periculos, în condiţiile în care dreptul la pensie se naşte 

datorită contributivităţii şi raportului juridic de muncă, şi nu a unor condiţii de mediu; 

• propunerea legislativă nu prezintă o evaluare a stării de sănătate a populaţiei din 

localităţile respective (bazată pe date de sănătate publică), nu prezintă detalii despre 

valoarea noxelor/ substanţelor enumerate, pe o rază de 8 km, pentru a putea fi 

comparate cu valorile limită, potrivit legislaţiei în vigoare; 
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+ legislaţia în materie prevede măsuri de protecţie pentru persoanele rezidente din zonele 

afectate de poluarea remanentă şi care au fost expuse profesional acestor noxe; 

• fraza "persoanele care au locuit eel puţin 30 de ani" poate genera dificultăţi în 

interpretare, simpla menţiune a domiciliului pe cartea de identitate nefiind de natură a 

demonstra veridicitatea datelor. 

Preşedinte, 

Bogdan SIMIO 
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