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RAPORT
la

Propunerea legislativă privind modificarea artSS alin.(S) din Legea nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice

(L45/2022)

în conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. 
L45/2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării 
raportului, asupra Propunerii legislative privind modificarea art6S alin.fS) din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, iniţiată de Muntean Lucica Dina - senator PNL; Pandea 
Ciprian - senator PNL; Potecă Vasilică - senator PNL; Resmeriţă Cornel-Cristian - senator PSD; Bucura- 
Oprescu Simona - deputat PSD; Cristea Andi-Lucian - deputat PSD; Gîdei Laurenţiu-Viorel - deputat PSD; 
Intotero Natalia-Elena - deputat PSD; Lungu Romeo-Daniel - deputat PSD; Pavelescu Nicolae - deputat 
PSD; Şimon Gheorghe • deputat PSD; Solomon Adrian - deputat PSD; Stănescu Vetuţa - deputat PNL; 
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel - deputat PSD; Toma llie - deputat PSD; Weber Mihai - deputat PSD.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice, vizând 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 Vaţa de Jos şi Răchitova, precum şi 
pe o rază de 8 km în jurul acestora.

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 9/4.01.2022.
Consiliul Economic şi Social a transmis un aviz nefavorabil cu nr. 8320/14.12.2021.
Consiliul Fiscal, prin adresa cu nr.2/21.02.2022, constată că nu au fost transmise documentele 

adiţionale prevăzute de art. 15 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010.
Comisia pentru mediu şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital au 

transmis avize favorabile.
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 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

în urma finalizării dezbaterilor, în şedinţa din data de 22 februarie a.c., Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a hotărât cu majoritatea voturilor senatorilor prezenţi, întocmirea unui 
raport de admitere. De asemenea, a fost depus un amendament, care vizează punerea în acord a 
textului de act normativ cu observaţiile din Avizul Consiliului Legislativ. Amendamentul a fost adoptat 
cu majoritate de voturi şi se regăseşte în Anexa la prezentul raport.

în consecinţă. Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre dezbatere şi 
adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere cu un amendament admis şi propunerea 
legislativă.

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.
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Potrivit art.75 alin.(l) din Constituţ:ia 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, 

SenatorloîfRp'TARU

Secretar,

Senator LăiirăGEORGESCU
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Anexă la Raportul cu nr. XXVII/11/22.02.2022
AMENDAMENT ADMIS

la Propunerea legislativă privind modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(L45/2022)

Textul propunerii legislative - L45/2022 AmendamenteNr. Motivare
crt.

Articolul 65, alin. (5)1. Articolul 65, alin. (5)

Textul propus anterior necesită 
actualizări, întrucât de la

elaborării 
proiectului legislativ s-a 
modificat fondul. Astfel, pentru 
a nu produce dezechilibre 
legislative,
prezentul amendament.

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 ori 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

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 prelucrării minereurilor 
feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau 
de emisii de gaze cu efect de seră, cupru, 
plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, 
fluor, clor, feldspat şi siliciu sau de radiaţii din 
minereuri radio-active, hidrogen sulfurat, 
crom trivalent, crom hexavalent, a pulberilor 
metalice şi/sau de cocs metalurgic, precum 
şi a emisiilor de amoniac şi derivate, 
respectiv localităţile Baia Mare, Copşa Mică, 
Zlatna, Târgu Mureş, Drobeta-Turnu- 
Severin, Târnăveni, Slatina, Turnu Măgurele, 
Râmnicu Vâlcea, Petroşani, Vulcan, Lupeni, 
Petrila, Aninoasa, Uricani, Hunedoara, Călan,

momentul

propunem

Amendament admis cu 
majoritate de voturi
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ţiţeiului în vederea producerii păcurii şi a 
uleiurilor, respectiv în localităţile Baia 
Mare, Călăraşi, Copşa Mică, Drobeta-Turnu 
Severin, Slatina, Târgu Mureş, Târnăveni, 
Turnu Măgurele, precum şi în localităţile 
Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Ocoliş, Roşia 
Montană şi Zlatna din judeţul Alba, Băiţa 
din judeţul Bihor, Bacău şi Oneşti din 
judeţul Bacău, Maieru, Rodna şi Şanţ din 
judeţul
Feldioara, Victoria şi Făgăraş din judeţul 
Braşov, Brăila, Tichileşti şi Chişcani din 
judeţul
Ciudanoviţa, Moldova Nouă, Oţelu Roşu şi 
Reşiţa din judeţul Caraş-Severin, Aghireşu, 
Câmpia Turzii, Căpuşu Mare, Dej, lara 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, loneşti, 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, 
Vaţa de jos, Răchitova, Deva, Ghelari, 
Hunedoara, Lupeni, Orăştie, Petrila, 
Petroşani, Şoimuş, Teliucu Inferior, 
Uricani, Veţel, Vulcan din judeţul

Brad, Criscior, Vaţa de Jos, Răchitova, Veţel, 
Şoimuş, Baia de Criş, Ghelari, Teliuc, Certe], 
Băiţa, Orăştie, Deva din judeţul Hunedoara, pe 
o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, 
beneficiază de reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 2 ani fără penalizarea 
prevăzută la alin. (4].

Crizbav,Bistriţa-Năsăud,

Brăila, Armeniş,Anina,

i
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Hunedoara, Ciulniţa şi Slobozia din judeţul 
Ialomiţa, Borşa din judeţul Maramureş, 
Săvineşti din judeţul Neamţ, Brazi şi 
Ploieşti din judeţul Prahova, Broşteni, 
Crucea, lacobeni, 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 alin. (4).

Autori: Senator Ion ROTARII (PSD), Senator 
Laura GEORGESCU (PSD], Eusebiu-Manea 
PISTRU (PSD], Senator Liliana SBÎRNEA 
(PSD), Senator Sorin VLAŞIN (PSD], Deputat 
Natalia-Elena INTOTERO (PSD]
Senator Dorinei Cosma, (AUR]
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