
EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta iniţiativă legislativă vine în sprijinul unei categorii de 

persoane care a lucrat în activităţi de producţie, mentenanţă şi asimilate din 

unităţile de producţie a energiei electrice în termocentralele pe bază de 

cărbune, incluzând şi unităţile de extracţie a cărbunelui, pentru personalul 

implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice 

producţiei energiei electrice şi extracţiei cărbunelui.

Pentru a înlătura discriminările create ca urmare a acordării, prin 

ordonanţe de urgenţă, a beneficiului grupei de muncă pentru alte categorii de 

activităţi, este necesară completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

recunoaşterii perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001, ca locuri de 

muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă şi pentru 

aceste activităţi. Neasimilarea perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001, 

nu va face posibilă aplicarea reducerii de vârstă întrucât, persoanelor 

respective, nu li s-a recunoscut grupa de muncă şi, ca atare, nu pot beneficia 

de reducere.

Activităţile desfăşurate au un ridicat nivel al riscului şi ca urmare a 

evaluării acestuia în ceea ce priveşte accidentele sau bolile profesionale a 

reieşit că acestea contribuie la afectarea gravă a sănătăţii angajaţilor, ceea ce 

face imperios necesară adoptarea măsurilor legislative corespunzătoare cu 

referire la reducerea vârstelor standard de pensionare.

Luând în considerare că angajaţii sunt expuşi în majoritatea timpului 

la temperaturi extreme, în spaţii puţin ventilate sau în medii cu puternice 

degajări de pulberi, ceea ce determină afecţiuni respiratorii care nu le 

permite munca în astfel de medii, precum şi necesitatea menţinerii forţei de



muncă şi a locurilor de muncă din industria de producţie a energiei electrice 

în termocentrale pe baza de cărbune, incluzând şi unităţile de extracţie a 

cărbunelui, pentru a înlătura gravele diferenţe de tratament juridic dintre 

categoriile de asiguraţi în sistemul public în ceea ce priveşte recunoaşterea şi 
garantarea unor drepturi de asigurări sociale, supunem spre adoptare 

prezenta propunere legislativă.

Având în vedere cele prezentate, supunem Parlamentului spre 

dezbatere şi adoptare prezenta iniţiativă legislativă, în regim de urgenţă.
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