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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 27 iunie 2022 

Nr. 4c-9/713 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
în procedură obişnuită, cu adresa nr.Plx 402/2021 din 27 septembrie 
2021, pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 27 iunie 2022 

Nr. 4c-9/713 
  

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr.Plx 402/2021 din 27 septembrie 2021, 
cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea alin.(5) al art.65 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
 

Propunerea legislativă 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, din cauza poluării remanente. 
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La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.466/23.06.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.4328/02.06.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-13/755/22.02.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.4c-10/361/29.03.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-6/729/06.10.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-20/370/06.10.2021) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.2014/18.10.2021). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din data de 22 iunie 2022 au participat, în conformitate cu 

prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 
- domnul Cristian Vasilcoiu  – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 

- doamna Vasilica Valentina Robu – secretar general, Casa Națională de Pensii Publice. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, membrii ai comisiei, conform listei de prezență. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 abţineri). 
 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din 

Constituţia României, republicată. 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 20 
septembrie 2021. 
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În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative şi a documentelor conexe, membrii comisiei au 
hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport, de adoptare a propunerii legislative cu 
amendamente, redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport. 

 
 
 PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 Adrian Solomon       Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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ANEXA NR.1 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază Text inițiativă legislativă Amendamente/observaţii Motivare 

1.  
__ 

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

publice 

 
 
 
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. 

2.  
__ 

 
Articol unic.- Alineatul (5) al 
articolului 65 din 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, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 

 
Nemodificat  

 



 
6

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază Text inițiativă legislativă Amendamente/observaţii Motivare 

3.  
(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 radio-
active, 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 
localităţile Abrud, Baia de Arieş, 

 
„(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 radio-
active, 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 

 
 
Pe teritoriul administrativ 
al comunei Grinţieş este 
cel mai mare zăcământ 
de uraniu din întreaga 
ţară cu 10 galerii pe 
Prisecani, 27 pe Primatar 
şi 6 pe Pintec, toate 
intens exploatate 
începând cu anul 1963. 
Înainte de începerea 
exploatării de la mina 
Crucea, judeţul Suceava, 
mina de la Grinţieş a fost 
deschisă şi a funcţionat 
până aproximativ în anii 
2000, când intră în 
conservare. În perioada 
1990 - 2000 mina se afla 
sub administrarea minei 
Crucea, judeţul Suceava 
şi se exploata minereu de 
pe raza comunei Grinţieş 
care ulterior era 
transportat la mina 
Crucea şi apoi la 
Feldioara. 
Activităţile care ţin de 
exploatarea uraniului 
sunt extrem de 
periculoase, mai ales în 
forma în care acestea 
erau realizate înainte de 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază Text inițiativă legislativă Amendamente/observaţii Motivare 

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, 
Baia de Criş, Băiţa, Brad, Călan, 

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, 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, 
Craiova, Ișalnița din județul 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, 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, 

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, Turburea, Turceni şi 
Urdari din judeţul Gorj, Bălan, 
Borsec, Corbu, Jolotca, 
Sândominic și Tulgheș din 
judeţul Harghita, Aninoasa, Baia 

1990, uraniul fiind un 
metal radioactiv ce 
provoacă probleme de 
sănătate celor care 
locuiesc în zonă, 
majoritatea locuitorilor 
comunei fiind foşti 
muncitori în mină sau în 
activităţile conexe cu 
mineritul. 
Haldele de steril se aflau 
la suprafaţă, exploatarea 
se realiza dificil, fără 
mijloace moderne şi 
galeriile nu erau 
îndeajuns de securizate 
fiind mereu pericolul de 
contaminare a apelor de 
suprafaţă şi a terenurilor 
agricole din zona 
comunei Grinţieş, judeţul 
Neamţ. 
Având în vedere 
importanţa majoră la 
nivel naţional a acestor 
exploatări este corect ca 
şi comuna Grinţieş, 
judeţul Neamţ să fie 
inclusă în lista localităţilor 
care sunt afectate de 
poluare remanentă din 
cauza extracţiei şi 
preparării minereurilor de 
uraniu alături de celelalte 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază Text inițiativă legislativă Amendamente/observaţii Motivare 

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). 
 

(Legea nr.161/2022)  

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).” 

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, Grinţieş şi 
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).”  
 

Autori:  
Mara Calista, deputat PNL 
Csép Éva – Andrea, deputat 
UDMR 

comune care sunt deja 
incluse. 
 
 
În perimetrul 
administrativ al comunei 
Sărmaș și al comunei 
Ditrău se află mina 
Jolotca, iar zonele sunt 
afectate de poluarea 
remanentă din cauza 
activității de explorare a 
zăcămintelor de 
minereuri complexe 
conținând molibden, 
elemente tranziționale și 
thoriu radioactive. 
 
În perimetrul localității 
Borsec a funcționat mina 
Borsec, iar din cauza 
activității de extracție, 
preparare și ardere a 
cărbunelui persoanele au 
fost expuse, ani la rând, 
noxelor și pulberilor cu 
efect nociv asupra 
organismului. Totodată, 
emisiile de CO2 
contribuie la efectul de 
seră, iar calitatea aerului 
din regiune este afectată 
din cauza pulberilor în 
suspensie suplimentare 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază Text inițiativă legislativă Amendamente/observaţii Motivare 

Bende Sándor, deputat UDMR 
Kelemen Hunor, deputat UDMR 
Mihai Weber, deputat PSD 
 

rezultate din extragerea 
lignitului, astfel că zona 
este afectată de poluare 
remanentă. 
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  
„(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 
radio-active, 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 

 
Domnii deputați Cristian Seidler și 
Dumitru Coarnă propun introducerea 
în text a localității Sintești din județul 
Ilfov. 

 
1. Având în vedere poluarea 
localității din cauza incendierii 
voluntare a deșeurilor. 
 
2. Respins la vot. 
 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

localităţile Baia Mare, Călăraşi, Copşa 
Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, 
Târgu Mureş, Târnăveni, Turnu 
Măgurele, precum şi în 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, Turceni şi 
Turburea din judeţul Gorj, Bălan, 
Borsec, Corbu, Jolotca, Sândominic și 
Tulgheș din judeţul Harghita, 
Aninoasa, Baia de Criş, Băiţa, Brad, 
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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, Grinţieş şi 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).”  
 

2.  
„(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 

 
Domnul deputat Cristian Seidler 
propune introducerea în text a 
municipiului București. 

1. Având în vedere poluarea 
capitalei. 
 
2. Respins la vot. 
 

Camera 
Deputaților 
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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 
radio-active, 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 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 
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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, Turceni şi 
Turburea din judeţul Gorj, Bălan, 
Borsec, Corbu, Jolotca, Sândominic și 
Tulgheș din judeţul Harghita, 
Aninoasa, 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, Grinţieş şi 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 
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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).”  
 

 
3.  

 
 
 
„(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 
radio-active, hidrogen sulfurat, crom 
trivalent, crom hexavalent, cianuri, de 
pulberi metalice şi/sau de cocs 
metalurgic, a prelucrării ţiţeiului 
sulfuros, desulfurarea benzinei, a 

 
Domnul senator Cosmin Poteraş 
propune reformularea textului după 
cum urmează: 
„(5) Persoanele care au locuit cel puțin 
30 de ani în zonele afectate de 
poluarea remanentă din cauza 
extracției, preparării și arderii 
cărbunelui sau a șisturilor 
bituminoase, a extracției și preparării 
minereurilor de uraniu, a extracției și 
prelucrării minereurilor feroase și 
neferoase cu conținut de praf sau de 
emisii de gaze cu efect de seră, de 
amoniac și derivate, de cupru, plumb, 
sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, 
zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și 
siliciu ori de radiații din minereuri 
radioactive, hidrogen sulfurat, crom 
trivalent, crom hexavalent, cianuri, de 
pulberi metalice și/sau de cocs 
metalurgic, a prelucrării țițeiului 
sulfuros, desulfurarea benzinei, a 

 
1. Pentru a putea beneficia 
de reducerea vârstei standard 
de pensionare cu 2 ani de 
către toate persoanele 
afectate de poluare 
remanentă. 
 
2. Respins la vot. 
 

Camera 
Deputaților 
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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 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, Turceni şi 
Turburea din judeţul Gorj, Bălan, 

țițeiului parafinos și neparafinos, a 
distilării țițeiului în vederea producerii 
păcurii și a uleiurilor, pe o rază de 8 
km în jurul localității în care se află 
situl contaminat, beneficiază de 
reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 2 ani fără penalizarea 
prevăzută la alin.(4).” 
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Borsec, Corbu, Jolotca, Sândominic și 
Tulgheș din judeţul Harghita, 
Aninoasa, 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, Grinţieş şi 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).”  
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