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

 

 

               În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, transmis 
cu adresa nr. PLx. 31 din 18 februarie 2020, înregistrat la Comisia juridică sub nr. 4c-13/76/2020.  

            
              Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 din  
Constituţia  României,  republicată  şi  ale  art.  91  din  Regulamentul  Camerei Deputaţilor, 
republicat. 
 
            Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 10 februarie 2020. 
 
            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 
nr.263/2010, urmărindu-se extinderea categoriilor de persoane care beneficiază de reducerea vârstei 
standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, pentru persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în 
zonele afectate de poluare în localităţile Petroşani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa şi Uricani, 
precum şi pe o rază de 8 km în jurul acestora. 

 În şedinţa din data de 9 martie 2020, potrivit art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării 
şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.884 din 18.10.2020 şi avizul favorabil 
al Consiliului Economic şi Social nr. 5244 din 20.10.2019. 
            În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 
            În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
         
 
                 
                PREŞEDINTE,                                                                SECRETAR, 
               Nicușor HALICI                                                      Aida-Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
Consilier, Ciprian BUCUR 
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