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A V I Z 
asupra propunerii legislative pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Plx. 75/2016) 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat,  Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere şi 

avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din 

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

Plx. 75 din 14 martie 2016. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării în 

şedinţa din data de  31 martie 2016. 

          În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  propunerii legislative cu un 

amendament admis, redat în Anexa la prezentul aviz. 

  
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 

 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, 
      Popa Constanţa 



 

                   

                                               ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

Nr. 
crt. 

Text 

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

 
Text amendamentul propus 
(autorul amendamentului) 

 

 
Motivare amendament 

 

1 
 
 
Art.65 
……………………………….. 
(5) Persoanele care au locuit cel 
puţin 30 de ani în zonele 
afectate de poluarea permanentă 
datorită extracţiei şi prelucrării 
minereurilor neferoase cu 
conţinut de cupru, plumb, sulf, 
cadmiu, arseniu, zinc, mangan, 
fluor, clor, emisii de substanţe 
nocive precum şi alte substanţe 
chimice, respectiv Baia Mare, 
Copşa Mică şi Zlatna, Târgu 
Mureş, pe o rază de 10 km în 
jurul acestor localităţi, 
beneficiază de reducerea vârstei 
standard de pensionare cu 2 ani 
fără penalizarea prevăzută la 
alin.(4). 

 

Alineatul (5) al articolului 65 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.65 
……………………………… 
(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele 
afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi 
prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, 
plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, 
emisii de substanţe nocive precum şi alte substanţe chimice, 
respectiv Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, Târgu Mureş, 
Râmnicu Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul acestor 
localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin.(4). 
 
Autor: Comisia pentru sănătate și familie și deputat Vasile 
Gliga (Grup parlamentar PSD) 

 
 
 
 
 
Pentru completarea textului, întrucât şi 
oraşul Râmnicu Vâlcea a fost afectat 
de poluarea creată de către combinatul 
chimic din zonă, precum și asigurarea 
perimetrului prevăzut la alin.(5) al art. 
65 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice   
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