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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 2 aprilie 2020 

Nr. 4c-9/118 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în 

procedură obișnuită, cu adresa nr. Plx 64/2019 din 25 februarie 2019, 

pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 2 aprilie 2020 

Nr. 4c-9/118 
 
 

R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.65 alin.(5) din 

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

 

 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. Plx 64/2019 din 25 februarie 2019, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea art.65 

alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010, în sensul ca persoanele afectate de 
poluarea remanentă din cauza prelucrării ţiţeiului sulfuros, desulfirarea 
benzinei, prelucrarea ţiţeiului parafinos şi neparafinos, distilarea ţiţeiului în 
vederea producerii păcurii şi a uleiurilor, respectiv municipiul Ploieşti şi 
comuna Brazi, judeţul Prahova să beneficieze de reducerea vârstei 
standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1052/7.11.2018) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.5288/23.10.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/116/19.03.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/145/26.03.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-10/56/5.03.2019) 
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• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/166/06.03.2019) 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.4c-20/80/12.03.2019) 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.34/15.01.2019). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 10 martie 

2020 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale: 

- domnul Tudor Polak - Secretar de Stat  
- doamna Georgeta Jugănaru - director. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa membrii comisiei 

conform listei de prezenţă. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 abţineri). 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 
 
Propunerea legislativă a fost respins[ de Senat în şedinţa din 18 

februarie 2019. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 
considerente: 

- Modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010, în sensul stabilirii 
municipiului Ploieşti, a comunei Brazi şi a altor localităţi învecinate 
drept zone afectate de poluare şi acordarea unei reduceri a vârstei 
standard de pensionare cu 2 ani este posibilă pe baza unor documente 
care să ateste existenţa unei legături de cauzalitate între agravarea 
stării de sănătate a locuitorilor din această zonă şi expunerea la 
poluanţii emişi de către instalaţiile care îşi desfăşoară activitatea în 
acea zonă. 

- Totodată, iniţiativa legislativă omite alte persoane, în afara celor din 
zona Ploieşti, respectiv acele persoane din alte zone în care 
funcţionează combinate şi rafinării, care poluează datorită ţiţeiului 
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parafinos şi neparafinos, distilarea ţiţeiului în vederea producerii păcurii 
şi a uleiurilor (de ex. Rafinăria Petromidia Năvodari, Platforma 
Petrochimică Borzeşti). 

- De asemenea, în prezent, este demarată o amplă activitate de 
reevaluare a legislaţiei sistemului public de pensii, studiindu-se 
aprofundat cerinţele asigurării, pentru toţi pensionarii, a unor venituri 
echitabile în raport cu necesităţile vieţii, corelate cu aportul avut în 
timpul vieţii active la bugetul asigurărilor sociale de stat, urmărindu-se 
identificarea celor mai potrivite modalităţi de reformare a sistemului 
pensiilor. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

 
 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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