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în conformitate cu art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 alin. (7) pct. 1

şi art. 93 alin. (1) din Regulamentul Senatului, vă înaintăm în vederea supunerii
procedinilor parlamentare de dezbatere şi adoptare propunerea legislativă pentru
modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Solicităm adoptarea propunerii legislative în procedură de urgenţă, în
conformitate cu art. 76 alin. (3) din Constituţia României şi art. 112 din Regulamentul
Senatului.
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul

unitar de pensii publice.

Iniţiatorii propun modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 852/20.12.2010, pentru următoarele 

considerente:

I. Scurt istoric
în cadrul procedurilor de stabilire şi acordare ă drepturilor de pensie care s-au aplicat de-a 

timpului, munca desfăşurata în condiţii grele a constituit m«eu un subiect aparte, care a goiorat preved^i 
legislative ce încercau să compenseze întrucâtva efectul vătăm^or al acestor condi^ grrie de muncă.

De exemplu, prin Decretul M.A.N. nr. 292/1959 şi regulamentul de aplicare a acestuia se stabileau 
patru grupe de muncă;

grupa I - munci foarte grele sau vătămătoare,*
gmpa a Il-a - mund grele sau vătămătoare;
grupa a IH-â - munci obişnuite - pentru muncitori;
grupa a IV-a - munci obişnuite - pentru funcţionari şi restul persondului.

încadrarea în grupele î, II şi EH de muncă se făcea numai dacă munca din categmia respectivă a fost 
prestată cel puţin jumătate din perioada minimă de vechime cerută pmitru pensionare. Corespunzător 
perioadelor de timp lucrate în condiţiile acestor grupe de muncă, actul normativ prevedea o reducere a 
limitelor de vârstă şi a vechimii în muncă, separat pentru femd şi pentru bărbaţi.

Ulterior, Legea nr. 27/1966 prevedea la art. 6 o rdmpărţire a condiţiitor de muncă pe trd grupe, ’7n 
raport cu ir^uenţa factorilor nocivi asupra organismului, solicitarea fizică fi netavpsikică sau 
periculozitatea, după cum urmează:

- grupa I de muncă, în care se încadrează locurile de muncă cu condipi foarte vătămătoare, foarte 
grele sau foarte periculoase;

- grupa a Il-a de muncă, în care se încadrează locurile de muncă cu condipi vătămătoare, grele sau
periculoase;

- grupa a IlI-a de muncă, în care se încacăează celelalte locuri de muncă."
Totodată, legea menţionată acorda în plus şi vechime în muncă suplimentară, aferentă fiecărui an 

efectiv lucrat în condiţiile grupelor I şi II, respectiv:
”a) 6 luni pentru cei care au lucrat in locurile de muncă din ^mpa l; 
b) 3 luni pentru cei care au lucrat în locurile de muncă din gupa a Il-a. ”

Ulterior, Ministerul Muncii a elaborat în anul 1967 instrucţium de aplicare a prevedwilor L^i nr. 
27/1966, care cuprind meseriile şi fimcţiiîe prevăzute în grupele I şi n de muncă, iar în 1969 o serie de 
precizări amănunţite, emise în comun cu Ministerul Sănătăţii, pe lângă alte ordine ulterioare ale miniştrilor 
muncii şi sănătăţii.

In 1977 este emisă Legea nr. 3/1977 privind pensule de asigurări sociale de stat, care praa toate 
prevederile legale stabilite anterior cu privire la grupele de muncă şi la o sraie de facilităţi aconlate la
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stabilirea pensiei în fimcţie de perioadele lucrate efectiv în asemenea condiţii, inclusiv vechimea în munca 
acordată în plus.

Anul 1990 aduce şi pentru domeniul condiţiilor de muncă o serie de schimbări şi completări legislative: 
Ordinul nr. 50/1990 va stabili exact - în condiţiile date de Legea nf. .3/1977 - locurile de muncă, activităţile 
şi categoriile de persond care lucrează în condiţu-deosebite şi se încadrează în grupele I şi II de muncă în 
vederea pensionării (acesta a fost apoi completat, în prevederile concrete ale anexei pentru lista locurilor de 
mancă ce sunt considerate a avea condiţii pentru grupa a Il-a, de Ordinul nr. 100/1990 şi respectiv Ordinul 
nr. 125/1990):

Odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de pensii publice stabilit prin Legea nr. 19/ 2000, în I 
aprilie 2001, se redefinesc locurile de muncă după condiţiile pe care le impun asupra capacităţii de muncă a 
persoanelor respective şi după gradul de expunere la risa Prin acest ad normativ, vechea noţiune de "'grupa 
a il-a de muncă ” este tniocuitâ după 01.042001 cu noţiunea de "condici deosebite de muncă":

Conform prevederilor art 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001^ un loc de muncă poate fi încadrat 
în categoria c^or cu condiţii deosebite dac^ acesta îndeplineşte urinătoarele criterii:

”a) prezenţa in mediul de muncă a noxelor profesionale fizice construi în zgomot, vibraţii, unde 
electromagnetice, presiune, radiafii ionizante, radiafii laser de putere neprotejate, precum şi a noxelor 
profesionale chimice sau biologice prevăzute hi Normele generale de protecţie a muncii, care nit respectă 
limitele admise prevăzute în aceste norme;

b) răsţfunsul specific al organismului la agresiunea noxei profesionale, evidenţiat prin indicatori de 
expunere şi/sau de efect biologe, stabiliţi prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;

c) morbiditatea, exprimai prin boli profesionale înregstrate la locul de muncă în ultimii 15 ani. ”
Metodologia concretă de încadrare a locurilor de muncă în categoria celor cu condiţii deosebite

(procedura de stabilire şi avizare, prezentată schematic în Anexa nr. 1) nu mai înseamnă doar căutarea şi 
identificarea activităţilor, a locurilor de muncă şi a meseriilor respective în listele actelor normative din 
domeniu - aşa cum prevedea Ordinul nr. 50/1990 - ci aplicarea unui algoritm de lucru care are la bâză 
detemiinări precise efectuate de specialişti şi confirmate de instituţii specializate.

înce^d cu 01.01.2011, la intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, valorificând experienţa de zece ani de evidenţi, urmărire şi avizare a condiţiilor de sănătate şi 
securitate în muncă, legiuitorul a definit mai clar locurile de muncă în condiţii deosebite ca fiind "locurile de 
muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de 
servicii publice, pe toată durata timpului normtd de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri 
profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu cortsecînţe asupra securităţii şt sănăt^i hî mtmcă 
a asiguraţilor;’’.

Dreptul ia pensie pentra limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare reprezintă 
principalul beneficiu al persoanelor care au lucrat ht gmpa a Il-a de muncă şi/sau în condiţii deosebite de 
muncă cel puţin 6 ani împliniţi, sistemul public de pensii fiind cel care poate recompensa astfel efectul nociv 
al acestor condiţii şi necesitatea ieşirii mai repede la pensie pentru limită de vârstă, în funcţie de numărul 
anilor împliniţi de stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite.

2. Faţă de succinta prezentare a istoricului actelor normative emise şi aplicate în domeniul condiţiilor 
de muncă care are rolul de a arăta o preocupare constantă &ţă de acest subiect precum şi pentra %>tid că 
se încercă o compensare a efectelor nocive prin acordarea unor spoturi ori reduceri ale unor condiţii de 
deschidere a drepturilor de pensie, se propune modificarea art. 18, lit, a) astfel:
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„Alt. 18 - Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, 
stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite sau în condiţii speciale se acordă perioade 
suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după 
cum urmează:

a) 5 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă

Prin aceste modificări şi completări se doreşte o rezolvare a problemadcii actuale privind condiţiile 
grele de munrâ şi condiţiile deosebite de muncă, problematică care este foarte complexă, mutică 
în astfel de condiţii impune şi obligă la un efort sporit şi un grad de pericol profesional suptiraentar, dar şi 
durata efectivă a prezenţei salariatului în acest mediu nociv.

Potrivit Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitefol Economic şi Social 
European şi Comitetal Regiunilor, referitoare la un cadm strategic al UE privind sănătatea şi siguranţa la 
locul de muncă 2014-2020, cu referire la îmbunătăţirea prevenirii bolilor profesionale prin combaterea 
riscurilor existente, noi şi emergente, în sensul în care bolile profesionale, inclusiv cele provocate 
pavate de condiţiile de muncă defavorabile, reprezintă o povară grea pentru lucrători, întreprinderi şi 
sistemele de asigurări sociale, luând în considerare şi solicitările partenmlor sociali, se constata că în prezent 
sunt afectaţi un număr de peste 30.000 de lucrători încadraţi în condiţii deosebite.

în susţinerea propunerii noastre exemplificăm impactul factorilof de risc, prevăzuţi de Ordinul nr. 
50/1990, Legea nr. 19/2000. Legea nr. 263/2010, HG nr. 261/2001. HG nr. 246/2007 şi HG nr.l0l4/2015, 
care se regăsesc la locurile de muncă din carierele de lignit conform rapoartelor privind starea de sănătate 
a salariaţilor din carierele Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. şi indicatorii statistici privind 
morbiditatea.

Astfel indicele de gravitate a atins este 1291 zile om/100 salariaţi, categoriile cele mai afectate fiind 
cele care au vârsta de peste 50 ani în condiţiile în care vârsta medie a salariaţilor din Societăţii Complexul 
Energetic Oltenia S. A. a este de peste 49 ani şi 6 luni,

Din analiza dosarelor medicale individuale ale luaătorilor se observă că un număr mare de salariaţi 
siiferă de boli profesionale, boli legate de profesie şi boli în relaţie cu munca, corelaţi bineînţeles înţr-o 
oarecare măsură şi cu predispunerea organismului salariatului la astfel de afecţiuni.

Principalele riscuri şi afecţiunile pe care Ie generează acestea salariaţilor ce îşi desfăşoară activitatea 
în carierele de lignit sunt:

> bolile profesionale având ca diagnostic Mppacuriiie, enftzeraul pulmonar, spondîlodiscartroza, 
discopatia lombară, bronşita cronică sunt generate de următoarele noxe:

praf de cărbune; 
pulberi minerale; 
zgomot;

9“ efort fizic mare;
variaţii de umiditate şi temperatură;
poziţii vicioase sau suprasolicitare osîeoarticularâ.

> Boli legate de profesie având ca diagnostic dosopatialombară, lombosciatice, fibroza pulmonară, 
spondilodiscartroza, hernie de disc, pneumoconipze au ca agenţi cauzatori următoarele noxe:

efort fizic mare;

sau
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variaţii de umiditate şi temperatară; 
praf de cărbune; 
pulberi minerale;

. microclimat nefavorabil; 
poziţii vicioase; 
vibraţii.

> boli în relaţie cu munca, având cai diagnostic hiperteasiupe arterială, diabetul zaharat, boala 
lilceroasă, tardiopatia ischemică, BPOC, insuficienţă renală şi tulburările psihice au dr^t :l^ori fevorizanţi 
următoarele noxe;

zgomotul;
O” stresul;

schimbul de noapte;
^ variaţiile de umiditate;

vibrariile;
^ efort fizic mare.

Conform HG 355/2007, fişa 123, până în anul 2011 lucrul la înălţime a persoanelor cu vârstă de 
peste 55 de ani era comiderată contraindiraţie medicală, toate locurile de muncă existente pe utilajele de 
excavare transport şi haldare presupunând lucrul Ia înălţime, condiţie în care p^sonalul care împlinea 
această vârstă nu mai putea lucra în carierele de ligrât.

Potrivit evidentelor existente la nivelul Societăţii Complexul Energetic Oltenia SA, in amil 2017 a 
fost înregistrat un număr de 51 de decese, in anul 2018 un număr de 37 decese, iar in primele douahmi ale 
acestui an (2019), numărul deceselor survenite ca urmare a diferitelor afecţiuni cauzate de condiţiile 
deosebite de munca a ajuns la 13 cazuri.

Pâirâ în prezent lucrătorii ce îşi desfăşoară, activitatea în carierele de lignit conform Legii 19/2000 
au avut posibilitatea să se pensioneze la limită de vârstă, vârsta stediilită de Legea 19/2000 de 65 am p«Jtru 
bărbaţi şi 60 ani pentru femei, iar după publicarea Legii 263/2010 vârstele de pensionare sunt de 65 ani 
pentru bărbaţi şi 63 ani pentru femei din care se scade 1-8 ani ce coreqound numărului de ani lucraţi în 
condiţii deosebite (6 - 35 ani).

Odată cu ieşirea la pensie majoritatea suferă de afecţiuni cronice, boli profesionale, boli legate de 
profesie şi boli în relaţie cu munca.

Totodată productivitatea realizată de salariaţi scade odată cu depăşirea vârstei de 50 ani iar atributele 
fişei postului nu şi le mm poate realiza în mod corespunzător, activitatea în carierele de lignit fiind una care 
se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare şi periculoase.

în acelaşi sens cu propunerea noastră sunt şi prevederile art. 25 din Carta Socială Europeană 
revizuită respectiv; „Uniunea recunoaşte şi respecta dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viaţă 
demnă şi independentă şi de a participa la viaţa socială şi cidturală."

3- Iniţiatorii propun de asemenea modificarea şi art. 55 a]ia.(t) astfel;
„Alt. 55 - (1) Persoanele care au realizat stalul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru 

limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:
aj conform tabelului nr. I, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condipi deosebite 

de muncă;"
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Tabelul nr. 1
Reducerea vârstei standard de 

pensionare cu:Stagiul de cotizare realizat în condiţii 
deosebite (ani împliniţi) Ani Luni

1 5
2 10
3 1 3
4 1 8
5 2 3
6 2 8
7 3 3
8 3 8
9 4 3

10 4 8
11 5 3
12 5 8
13 6 3
14 6 8
15 7 3
16 7 8
17 8 3
18 8 8
19 9 3
20 9 8
21 10 3

1022 8
23 11 3
24 11 8
25 12 3
26 12 8
27 13 3
28 14 8
29 15 3
30 15 8

Prin această modificare dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei 
standard de pensionare care reprezintă principalul beneficiu al persoanelor care au lucrat în grupa 
a Il-a de muncă şi/sau în condiţii deosebite de muncă, sistemul public de pensii le recunoaşte 
astfel efectul nociv al acestor condiţii şi necesitatea ieşirii mai repede la pensie pentru limită de 
vârstă, în funcţie de numărul anilor împliniţi de stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite,
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reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite 
de muncă, respectiv cu 15 ani şi 8 luni pentru un stagiu de cotizare de 30 de ani realizat în 
condiţii deosebite.

Faţă de cele prezentate mai sus, vă supunem spre dezbatere şi aprobare prezenta 
propunere legislativă. .
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LEGE

pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - 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 după cum urmează:

1. La articolul 18, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins; 

a) 5 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;

2. La articolul 55 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) conform tabelului nr. 1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în 
condiţii deosebite de muncă;

Tabelul nr. 1

Reducerea vârstei standard de 
pensionare cu:Stagiul de cotizare realizat în condiţii 

deosebite (ani împliniţi) Ani Luni
1 5
2 10
3 1 3
4 1 8



' 35 2
2 86
3 37

8 ■38
9 4 • 3

410 8
511 3
5 812
613 3
6 8-14

15 7 3
16 7 8
17 8 3

8818
19 9 3
20 9 ■ 8

1021 3
10 822

23 11 3 '
24 11 8
25 12 3
26 12 8

31327
28 14 8
29 15 3
30 15 8

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.' 75 
alin. (1) şi ale art. 76 alin (1) din Constituţia României, republicată

V

Preşedintele Camerei Deputaţilor Preşedintele Senatului

Ludovic Orban Anca Dana Dragu
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