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Propunerea legislativă pentru modificarea alinfS) al art65 din Legea 
nr.263/20î0 privind sistemul unitar de pensii publice

(L264/2021)

în conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru muncă, familie şi protecţie 
socială, prin adresa nr. L264/2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al 
Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, asupra Propunerii legislative 
pentru modificarea alinfS) al artSS din Legea nr,263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, iniţiată de Genoiu Mihail - senator PSD; Prioteasa Ion - 
senator PSD; Badea luIian-AIexandru - deputat PSD; Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina ■ 
deputat PSD; Presură Alexandra • deputat PSD; Stancu Ionel - deputat AMR 
(minorităţi); Tănăsescu Alina-Elena - deputat PSD; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina - 
deputat PSD.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare obiect modificarea alin.(5) 
al art65 din Legea nn263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările 
şi completările 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 
Craiova şi Işalniţa, precum şi pe o rază de 8 km în jurul acestora.

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 Guvernului României.

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 466/23.06.2021.
Consiliul Economic şi Social a transmis avizul. favorabil cu nr. 

4328/02.06.2021.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi şi 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital au transmis avize 
negative, iar Comisia pentru mediu a transmis un aviz favorabil.

în urma finalizării dezbaterilor, în şedinţa din data de 8 septembrie ax., 
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 a propunerii 
legislative.

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.

Secretar,Preşedinte,

Senator Ştefan PĂLĂRIE Senator Sorin VLAŞIN
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