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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 21 martie 2022 

Nr. 4c-9/346 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
în procedură obişnuită, cu adresa nr.Plx 170/2021 din 21 aprilie 2021, 
pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 21 martie 2022 

Nr. 4c-9/346 
  

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea alin.(5) al art.65 
din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. Plx 170/2021 din 21 
aprilie 2021, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii 
legislative pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010, în sensul extinderii 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 localitatea Tulcea, precum şi pe o 
rază de 8 km în jurul acesteia. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.114/11.03.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2265/05.03.2021) 
 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/354/13.05.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/403/27.04.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.135/05.2021) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.865/29.04.2021). 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 16 martie 

2022 a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, domnul Cătălin Boboc, Secretar de Stat în  
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. 

 
La lucrări au participat membrii comisiei conform listei de prezenţă. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot 

împotrivă). 
 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 19 aprilie 2021. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de adoptare a propunerii 
legislative cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă 
din prezentul raport. 

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
   Titlul legii 
 
Lege pentru modificarea alin.(5) al 

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

publice 
 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
Articolul unic. - Alineatul (5) al 
articolulului 65 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.852 din 20 decembrie 
2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

 
Articol unic. - Alineatul (5) al 
articolulului 65 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.852 din 20 decembrie 
2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 

3. (5) 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 

”(5) 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 

”(5) 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 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

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 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 Bistriţa-
Năsăud, Crizbav, Feldioara, 
Victoria şi Făgăraş din judeţul 
Braşov, Anina, Armeniş, 
Ciudanoviţa, Moldova Nouă, Oţelu 
Roşu şi Reşiţa din judeţul Caraş-

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 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 Bistriţa-
Năsăud, Crizbav, Feldioara, 
Victoria şi Făgăraş din judeţul 
Braşov, Anina, Armeniş, 
Ciudanoviţa, Moldova Nouă, Oţelu 
Roşu şi Reşiţa din judeţul Caraş-

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 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, 
Avram Iancu, 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 Bistriţa-Năsăud, 
Crizbav, Feldioara, Victoria şi 
Făgăraş din judeţul Braşov, Anina, 
Armeniş, Ciudanoviţa, Moldova 
Nouă, Oţelu Roşu şi Reşiţa din 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comuna Avram 
Iancu se află în 
apropierea minei de 
uraniu din Munții 
Bihor. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

Severin, Aghireşu, Câmpia Turzii, 
Căpuşu Mare, Dej, Iara 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, Ioneşti, 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, Deva, Ghelari, Hunedoara, 
Lupeni, Orăştie, Petrila, Petroşani, 
Şoimuş, Teliucu Inferior, Uricani, 
Veţel, Vulcan din judeţul 
Hunedoara, Ciulniţa şi Slobozia din 
judeţul Ialomiţa, Săvineşti din 
judeţul Neamţ, Brazi şi Ploieşti din 
judeţul Prahova, Broşteni, Crucea, 
Iacobeni, 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 

Severin, Aghireşu, Câmpia Turzii, 
Căpuşu Mare, Dej, Iara 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, Ioneşti, 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, Deva, Ghelari, Hunedoara, 
Lupeni, Orăştie, Petrila, Petroşani, 
Şoimuş, Teliucu Inferior, Uricani, 
Veţel, Vulcan din judeţul 
Hunedoara, Ciulniţa şi Slobozia din 
judeţul Ialomiţa, Săvineşti din 
judeţul Neamţ, Brazi şi Ploieşti din 
judeţul Prahova, Broşteni, Crucea, 
Iacobeni, Ostra, Stulpicani şi Vatra 
Dornei din judeţul Suceava, 
Fârdea, Margina, Nădrag şi 
Tomeşti din judeţul Timiş, 
localităţile Tulcea şi 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 

judeţul Caraş-Severin, Aghireşu, 
Câmpia Turzii, Căpuşu Mare, Dej, 
Iara şi Turda din judeţul Cluj, 
Năvodari din judeţul Constanţa, 
Baraolt din judeţul Covasna, 
Târgovişte şi Titu din judeţul 
Dâmboviţa, Işalniţa din judeţul 
Dolj, Galaţi din judeţul Galaţi, 
Brăneşti, Bâlteni, Bustuchin, 
Câlnic, Drăgoteşti, Fărcăşeşti, 
Ioneşti, 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, Deva, 
Ghelari, Hunedoara, Lupeni, 
Orăştie, Petrila, Petroşani, Şoimuş, 
Teliucu Inferior, Uricani, Veţel, 
Vulcan din judeţul Hunedoara, 
Ciulniţa şi Slobozia din judeţul 
Ialomiţa, Săvineşti din judeţul 
Neamţ, Brazi şi Ploieşti din judeţul 
Prahova, Broşteni, Crucea, 
Iacobeni, Ostra, Stulpicani şi Vatra 
Dornei din judeţul Suceava, 
Fârdea, Margina, Nădrag şi 
Tomeşti din judeţul Timiş, Tulcea 
şi 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localitatea Işalniţa, 
afectată de 
Termocentrala 
Işalniţa, a fost 
omisă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

penalizarea prevăzută la alin.(4). pensionare cu 2 ani fără 
penalizarea prevăzută la alin.(4).” 

reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 2 ani fără 
penalizarea prevăzută la alin.(4).” 
 
Autori: deputaţi Florin-Claudiu 
Roman şi Eliza-Mădălina Peţa-
Ştefănescu 
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