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INTRARE

Luna.../Z. 90 . c f
Nr.Bp.SfbS AVIZV,

referitor la propunerea legislativă privind modiHcarea art65 alin. (5) din 

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

(b545/25.11.2021)

în temeiul art. 2 alin. (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 propunerii legislative privind modificarea art65 alin. (5) din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b545/25.11.2021).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

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

şedinţa din data de 14.12.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, următoarea

motivare:

• reducerea numărului de localităţi care se califică pentru acordarea acestui beneficiu 

locuitorilor ce locuiesc pe raza acestora, nu are o justificare, în condiţiile în care 

modificările vor avea un impact direct asupra unor persoane care deja beneficiază de aceste 

drepturi, calculate în baza legii;

• propunerea are un caracter discriminatoriu, neexistând nicio justificare obiectivă în 

favoarea" red\îceriî“vâfs'tei standardele pensionare' cu 2 ani fără penaliz^erdoar în virtutea 

faptului că beneficiarii locuiesc în proximitatea unui poluator. Reducerea vârstei standard 

de pensionare trebuie să fie legată de condiţiile de muncă, şi nu de condiţiile de locuit ca 

cetăţean.
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