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Parlamentul Romaniei

Senat

Comisia pentru munca, familie protectie sociaia

Nr. ys^Wl^^ijPAJSr. 2019

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 65 aiin.(5) din Legea 

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

L553/2019

In conformitate cu prevederile art 70 din Regulamentul Senatului, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru muncUi familie §i protectie sociaia, 
prin adresa nr. L553/2019, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra propunerii 
legislative pentru modificarea art. 65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, initiator fiind Resmerita Cornel- 
Cristian - senator PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(5) al art65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificarile completarile ulterioare, urmmndu-se extinderea 
categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de 
pensionare cu 2 ani, fara penalizare, cu persoanele care au locuit cel putin 30 de 
ani in zonele afectate de poluare in localitatile Petro^ani, Vulcan, Lupeni, Petrila, 
Aninoasa §i Uricani, precum 5! pe 0 raza de 8 km in jurul acestora.

Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil.
Consiliul Economic 5! Social a analizat propunerea legislativa §1 a

avizat-o favorabil.
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Comisia pentru buget, finante, activitate bancara piata de 
capital a avizat favorabil propunerea legislativa iar Comisia pentru 
drepturile omului, egaiitate de $anse, culte §i minoritati au avizat-o negativ.

In ^edinta din data de 03.12.2019, membrii Comisiei pentru munca, 
familie §i protectie sociala au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte 
raport de admitere, astfel incat locuitorii din zonele afectate nociv de 
exploatMe miniere sa poata beneficia de reducerea varstei standard de 
pensionare cu 2 ani, fara a suporta penalitatile aferente.
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In consecinta, Comisia pentru munca, familie §i protectie sociala 
supune spre dezbatere ^i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere 
precum §i propunerea legislativa.
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In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face 
parte din categoria legilor organice.

Propunerea legislativa urmeaza a fi adoptata de Senat in calitate de 
prima Camera sesizata, Camera Deputatilor fiind Camera decizionala.

Pre§edinte, Secretar,

Senator Ion ROTARU Senator BODOfI Florian-Dorel
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