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Către
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind
modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în
procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx 111/2022 din 14 martie 2022,
pentru dezbatere şi examinare în fond.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon
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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind modificarea art.65 alin.(5) din
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 111/2022 din 14
martie 2022, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului
de Lege privind modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice.
Proiectul de lege 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, precum şi pe o rază de 8 km în jurul acestora.







La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.9/04.01.2022)
avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.8320/14.12.2021)
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/175/30.03.2022)
avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi (nr.4c-20/102/22.03.2022)
avizul
favorabil
al
comisiei
pentru
sănătate
și
familie
(nr.4c-10/129/29/03.2022).
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 5 aprilie 2022
a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, domnul Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, membri ai comisiei,
conform listei de prezență.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 voturi
împotrivă şi 2 abţineri).
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă
Cameră sesizată, în şedinţa din 7 martie 2022.
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 proiectului de lege şi a
documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de adoptare a proiectului de
lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din
prezentul raport.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Dan-Constantin Şlincu

Şef birou Lidia Vlădescu
Întocmit,
Consilier parlamentar Sorina Szabo
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ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.
1.

Text
act normativ de bază
__

Text adoptat de Senat

__

Motivare

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

Pentru
respectarea
exigențelor impuse de
normele de tehnică
legislativă.

Titlul legii
Lege privind modificarea art.65
alin.(5) din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii
publice

2.

Text adoptat de comisi
(autor amendament)

Articol unic.- La articolul 65 din Nemodificat
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,
alineatul
(5)
se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
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Nr.
crt.
3.

Text
act normativ de bază

Text adoptat de Senat

Text adoptat de comisi
(autor amendament)

Motivare

(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
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 radioactive, 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

„(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
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 radioactive, 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

„(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
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 radioactive, 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

De
comuna
Hălchiu
aparţin satele Hălchiu şi
Satu Nou, care se află în
zona
Feldioarei,
jud.
Braşov. Având în vedere
faptul
că
SN
Nuclearelectrica
SA
a
preluat
Compania
Naţională a Uraniului,
inclusiv
uzina
de
la
Feldioara, şi faptul că
aceasta
va
produce
materie primă poluantă,
zona va fi în continuare
contaminată
radioactiv,
chiar şi în cazul încetării
activităţii.
În comuna Corbu la
minele Primatar galeria II
bis şi Platinu din cauza
extragerii minereului de
uraniu
au
rezultat
cantități mari de deșeuri
radioactive depozitate în
haldele minelor.
În
perimetrul
minei
Jolotca (comuna Sărmaș
și comuna Ditrău) zonele
sunt afectate de poluarea
remanentă
din
cauza
activității de explorare a
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
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 BistriţaNăsăud,
Crizbav,
Feldioara,
Victoria şi Făgăraş din judeţul
Braşov,
Anina,
Armeniş,
Ciudanoviţa,
Moldova
Nouă,
Oţelu Roşu şi Reşiţa din 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,
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,

Text adoptat de Senat
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 BistriţaNăsăud,
Crizbav,
Feldioara,
Victoria şi Făgăraş din judeţul
Braşov, Brăila, Tichileşti şi
Chișcani din judeţul Brăila,
Anina, Armeniş, Ciudanoviţa,
Moldova Nouă, Oţelu Roşu şi
Reşiţa din 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, 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, Vaţa de Jos,
Răchitova,
Deva,
Ghelari,
Hunedoara,
Lupeni,
Orăştie,
Petrila,
Petroşani,
Şoimuş,

Text adoptat de comisi
(autor amendament)
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,
Făgăraş,
Feldioara,
Hălchiu, Satu Nou şi Victoria
din
judeţul
Braşov,
Brăila,
Tichileşti şi Chișcani din judeţul
Brăila,
Anina,
Armeniş,
Ciudanoviţa,
Moldova
Nouă,
Oţelu Roşu şi Reşiţa din 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, Bălan, Corbu, Jolotca,
Sândominic și
Tulgheș din
judeţul Harghita, Aninoasa,

Motivare
unor
zăcăminte
de
minereuri
complexe,
conținând
molibden,
elemente tranziționale și
thoriu radioactive.
În urma activității de
prospecțiune și extracție
din
Mina
de
uraniu
Tulgheș-Grințieș
a
rezultat o cantitate mare
de deșeuri radioactive,
zone afectate, scurgeri de
ape subterane din galerii,
care drenează minereuri
radioactive,
astfel
că
zona este afectată de
poluare remanentă.
În ariile localităților Bălan
și
Sândominic,
prin
procesul de prelucrare a
minereurilor
cuprifere,
sterilul rezultat a fost
depozitat în iazuri de
decantare,
exploatarea
zăcământului
piritocuprifer a fost depozitat
la suprafaţă în halde de
steril,
astfel,
a
reprezentat un adevărat
dezastru ecologic. Oxizii
de fier care ies din mină,
în contact cu oxigenul
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
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
penalizarea prevăzută la alin.(4).

Text adoptat de Senat
Teliucu Inferior, Uricani, Veţel,
Vulcan din judeţul Hunedoara,
Ciulniţa şi Slobozia din judeţul
Ialomiţa, Borşa din judeţul
Maramureş,
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
penalizarea
prevăzută
la
alin.(4).”

Text adoptat de comisi
(autor amendament)
Baia de Criş, Băiţa, Brad, Călan,
Certeju de Sus, Criscior, Deva,
Ghelari,
Hunedoara,
Lupeni,
Orăştie,
Petrila,
Petroşani,
Răchitova,
Şoimuş,
Teliucu
Inferior, Uricani, Vaţa de Jos,
Veţel,
Vulcan
din
judeţul
Hunedoara, Ciulniţa şi Slobozia
din judeţul Ialomiţa, Borşa din
judeţul Maramureş, 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 şi
Tulcea
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).”

Motivare
formând coloizi de fier,
care, odată ajuns în apă,
consumă tot oxigenul și
distrug ecosistemul.
În perioadele în care
debitul apei de mină
creşte apa contaminată
ajunge în terenurile din
zonă, poluând terenurile
cu metale grele, astfel că
zona este afectată de
poluare remanentă.

Autori: deputaţi UDMR Kelemen
Hunor, Hajdu Gábor şi Csép ÉvaAndrea
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