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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 

Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 
 

                      București, 23.03.2021 
                   Nr.4c-3/78 /2021 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 şi pentru modificarea 

art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia 

pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru muncă și 

protecție socială, care este sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 şi 

pentru modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, transmis cu 

adresa nr. P.L.x. 75/2021 din 01 februarie 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/78/2021 din 02 

februarie 2021. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1053/14.10.2020, avizează favorabil propunerea legislativă cu 

observații și propuneri.  

Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 9090/24.09.2020, avizează favorabil proiectul de 

act normativ. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, cu respectarea 

prevederilor art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată. 

 Proiectul de lege are ca obiect reglementare modificarea şi completarea Legii nr.263/2010, în 

sensul introducerii unei noi activităţi, cea de producţie a energiei electrice şi termice, în categoria „locuri 

de muncă în condiţii speciale”, precum şi instituirea unei noi excepţii de la art.55 alin.(1) lit.b) din actul 

de bază, stabilind condiţiile de pensionare pentru persoanele care au desfăşurat aceste activităţi. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 23 martie 2021. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 

a proiectului de lege cu un amendament admis prevăzut în anexa 1 și două amendamente respinse 

prevăzute în anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul aviz. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

organice. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 91 alin.(9) 

pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

PREȘEDINTE, 

BENDE SÁNDOR 

Consilier Teodora Desagă 
 

simona.tirzioru
Original
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Anexa 1 

AMENDAMENT ADMIS 
asupra proiectului de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 şi pentru modificarea art.56 din  

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

Nr. 
crt. 

Text acte normative Text adoptat de Senat Amendament propus/autor Motivarea susținerii 

1. Art. 30 (1)În sensul 
prezentei legi, locurile de 
muncă în condiţii speciale 
sunt cele din: 
……………………………
…………. 
 

1. La alin.(1) al art.30, după 
litera h) se introduce o nouă 
literă, lit.i), cu următorul 
cuprins: 
,,i) unităţile de producţie a 
energiei electrice şi termice;” 

1. La alin.(1) al art.30, după litera 
h) se introduce o nouă literă, lit.i), 
cu următorul cuprins: 
,,i) Activitățile de producție, 
mentenanță și asimilate din 
unitățile de producție a energiei 
electrice în termocentralele pe 
bază de cărbune, incluzând și 
unitățile de extracție a 
cărbunelui;” 
 
Autor:  
Deputat Radu Miruță (USR)  

1. Forma propusă inițial și adoptată tacit de 
către Senat include o categorie vastă de 
angajati, mult mai multi decât scopul care 
justifică introducerea prezentei modificări - 
acei angajați care își desfășoară activitatea în 
condiții deosebite. Prin prezenta reformulare 
îmi propun să exclud: angajații TESA care 
lucrează la birouri și care nu își desfășoară 
activitatea în condiții deosebite, 
termocentralele care produc energie electrică 
pe bază de gaz unde nu sunt condiții 
deosebite de muncă, angajații care lucrează 
în unitățile de producție a energiei termice, 
acele CET-uri din țară, care nu se încadrează 
în condiții deosebite și să includ tot o aripă 
afectată de către aceleași condiții deosebite, 
anume pe producătorii materiei prime pentru 
aceste termocentrale, adică pe cei din 
unitățile de extracție a cărbunelui, cei mai 
mulți fiind deja prinși în astfel de scheme. 
Per ansamblu, numărul persoanelor care ar 
beneficia de această prevedere, după acest 
amendament, ar fi mult mai mic prin 
comparație cu forma inițială și în logica 
"beneficiază de aceste avantaje cei care 
efectiv au avut activități deosebite sau 
speciale", reducându-se impactul bugetar. 
2. În prezent, din motive istorice (sindicate 
diferite), există colegi de muncă ce 
desfășoară activități identice, însă unii 
beneficiază de condiții deosebite (Rovinari), 
alții nu (Turceni). Este o inechitate evidentă 
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ca oameni care își desfășoară activitatea în 
condiții identice să beneficieze de avantaje 
diferite. Prin această propunere, toți vor 
beneficia la munca egală, de tratament egal; 
3. Industria producătoare de energie 
electrică pe bază de cărbune este pe o pantă 
descendentă, planul de restructurare trimis 
Comisiei Europene presupunând reducerea 
drastică a personalului - ieșind puțin mai 
devreme la pensie, se depresurizează 
impactul social al angajaților afectați de 
reducerea evidentă a activității de producție a 
energiei pe bază de cărbune.  
4. Planul de restructurare trimis Comisiei 
Europene include angajamentul de 
restructurare a 4700 de angajați ai 
Complexului Energetic Oltenia până în anul 
2025. Actualmente ar ieși la pensie prin acest 
amendament 3684 de angajați, deci chiar mai 
puțini. Acești oameni oricum ar ieși la pensie 
ca urmare a îndeplinirii condițiilor deosebite.  
5. Cu privire la impactul în producție odată 
cu plecarea bruscă a unui număr de oameni, 
aici sunt alte câteva argumente: 
-doar anul trecut au plecat 1235 de oameni și 
au fost angajați 545; 
-multe activități actuale sunt ineficiente, 
oamenii fiind asignați pentru echipamente 
care nu mai functionează. Aceștia pot fi 
reașezați în conformitate cu nevoile reale ale 
companiei; 
 -dacă după aceste etape mai rămân goluri, se 
pot face izolat câteva angajări, în puncte 
critice. Compania susține de câțiva ani 
învățământul dual care pregătește de ceva 
timp tineri pentru activități concrete în cadrul 
companiilor, dar care în cazul CEO nu au 
fost angajați niciodată.  
 Cu privire la impactul financiar: 
1. Cei mai mulți dintre angajați beneficiază 
deja de condiții deosebite de muncă (cei din 
exploatările miniere de suprafață), sau chiar 
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speciale (cei din cele subterane)  însemnând 
deja reducerea vârstei de pensionare cu 10 
ani, la un stagiu de cotizare de 30 de ani, 
precum cel menționat; 
2. Prezenta lege acordă deja o reducere a 
vârstei de pensionare cu 13 ani pentru o serie 
largă de profesii, unele chiar mai puțin 
afectate de tranziție așa cum sunt profesiile 
de balerin, călăreț de circ, dansator, jongler 
sau clovn, justificându-se cu atât mai mult 
acordarea acestei reduceri pentru persoanele 
a căror activitate va fi redusă în mod clar; 
3. Așadar, diferența de la cei 10 ani oricum 
acordați acestei categorii acum în cauză, la 
cei 13 ani propuși prin noua includere în 
prezenta lege este de doar 3 ani; 
4. Din acești 3 ani diferență, conform OUG 
69/2019, pentru o perioadă de 2 ani se acordă 
venit de completare pentru că angajații se 
află în program de restructurare, așadar, ar 
rămâne practic doar un singur an în care ar fi 
incluși doar angajații din producție, 
mentenanță și activități asimilate, nu și cei 
din birouri. 
Complexul Energetic Oltenia are aproximativ 
12000 de angajați, dintre care 7500 au deja 
condiții deosebite, iar în jur de 2000 sunt 
angajați TESA, ceea ce înseamnă că ar 
rămâne aproximativ 2500 de oameni; 
Complexul Energetic Hunedoara are 
aproximativ 4500 de angajați, dintre care 
2500 au deja condiții speciale, iar unii sunt 
personal TESA. 
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Anexa 2 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

asupra proiectului de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 şi pentru modificarea art.56 din  

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

Nr. 
crt. 

Text acte normative Text adoptat de Senat Amendamente propuse/autor Motivare susținere/ respingere Cameră 
decizională 

1. Art. 30 (1) În sensul 
prezentei legi, locurile de 
muncă în condiţii 
speciale sunt cele din: 
…………………………
……………. 
 

2. La alin.(1) al art.30, după 
litera h) se introduce o nouă 
literă, lit.i), cu următorul 
cuprins: 
,,i) unităţile de producţie a 
energiei electrice şi termice;” 

1.La alin.(1) al art.30, după litera h) 
se introduce o nouă literă, lit.i), cu 
următorul cuprins: 
,,i) unităţile de producţie a energiei 
electrice şi termice și unitățile de 
extracție a cărbunelui;” 
 
Autori:  
Deputat Mihai Weber (PSD) 
Deputat Claudiu Manta (PSD) 
Deputat Cristinel Rujan (PSD) 

Motivare susținere: 
Situația actuală în care se află Complexul 
Energetic Oltenia SA impune demersuri 
necesare în vederea susținerii unor măsuri 
de protectie socială în perioada 
premergătoare aprobării planului de 
restructurare și decarbonare înaintat 
Comisiei Europene și găsirea unor soluții 
alternative pentru evitarea unui genocid 
social în rândul salariaților companiei și 
implicit la nivelul întregului județ, dar și 
pentru evitarea escaladării unor conflicte 
și proteste spontane.  
 
Motivare respingere: 
Prin vot s-a decis respingerea.  

Camera 
Deputaților 

2.   2.După art. 56 se introduce un nou 
articol, art. 563, care va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 563 Prin excepție de la 
prevederile art. 55, beneficiază de 
pensie pentru limita de vârstă, cu 
reducerea vârstei de pensionare 
standard de pensionare cu 13 ani, 
persoanele care au realizat un stagiu 
de cotizare de cel puțin 30 de ani, cu 
minim 25 de ani vechime în sistem, 
angajații din termocentralele pe 
cărbune și gaz natural, minerit de 
suprafață. Vârsta standard de 

Motivare susținere: 
Propunerea de completare a Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările și completările 
ulterioare, vizează angajații din 
termocentralele pe cărbune și gaz natural, 
minerit de suprafață, disponibilizați ca 
urmare a: planurilor de închidere ale 
autorităților, declarării/ constatării de 
către instanțele de judecată a falimentului, 
planurilor de restructurare, 
disponibilizărilor colective, în cazul în 
care activitatea încetează total sau partial 
ca urmare a obligațiilor pe care și le 
asumă statul român în negocierile cu 
Comisia Europeană, aceste elemente 

Camera 
Deputaților 
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pensionare redusă nu poate fi mai 
mica de 52 de ani.” 
 
Autori:  
Deputat Mihai Weber (PSD) 
Deputat Claudiu Manta (PSD) 
Deputat Cristinel Rujan (PSD) 

vizează interesul general public și 
constituie situații de urgență și 
extraordinare a căror reglementare nu 
poate fi amânată.  
 
Motivare respingere: 
Prin vot s-a decis respingerea. 
  

 


