
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind propunerea legislativă pentru modifcarea 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 

consl erente : 

1. . ~~~~ ,~ ~storic . . . 
. ,În cadrul. procedu~.lo~r de stabilire şi acord~.re a ~ep~icr de periaie care sau aplicat dęa lu.n:~ 1 ~ 

tirnpu.l.0 munca desfăşurată. în condiţii grele a constituit mereu un subiect aparte, care a generat prevede:ri 
legislative ce incercau să compenseze intrucâtya efectul vl~tămător ai acest~r condiţi grele de rn.uncL 

. Dc exemplu, prin Decretul M.A.N. nr. 292/1.959 şi re.gularnentul de apli.care a acestuia se stabileau 
patru gripe de rnuncă: . 

~ grupa I munci foarte grele sau vätärnătoare; . 
~ grupa aIL-a munci grele sau vätămătoare; 
- grupa arn-a - munci obişn°uite - pentru muncitori; . 

- grupa a Iv-a - munci obişnuite - pentru fbncţionari şi restul personalului. 
Încadrarea  in grupele I~ II şi .t~: de .niuncă se ~`acea. nun~:ai dac~. munca din. categęria .resp~ecti.yă a~`cat . . prestată cel . puţin jurnătate din perioada. :rni.nimă de vecbime cerutä pentru penaionare. Co:reapunz~tor 

perioadeior dc tizup lucrate in condiţiile accstor grupe .de muncă, actul noru~ati.v prevedea o reducere a 
l.imitelor de vârstă şi a vechirnii în mun.că, separat pentru femei :şi pentru .bărbaţi.. 

. _ . U:lteriorx Legea nr. 27/1966 prevedea la art. 6 o rei mpărţire a condiţii l or de rn.uncă pe trel grupe, Ii 
raport Cu injiuen'a facloruior nocivi asupra orgazuhd, solicitarea jizîcä şi neuropsihîcä scm 
p~~°~x ~~`ozitatea, up~ ~ cum urmeazá: 

-  npa i .e muncâ; .in care se încadreazá locurik de rnuncá Cu condăţü föarte vt átoare, foarue 
grele saujbarte periculoase& . 

. . 4d /K h YM` ` • ' . • ~. grupa a 11~ de rnz~~c~x ~n care se ~~~cadre~~ ~ocur~k de munc cu con'4 411 vátämätcare, gre/c scm 
periculoase; 

- grupa a ill-a de rnuncä, in care se încadreazä cekiálte lociri de rnuncá. x~ 

Totodată, legea rnenţionată. acor,da in plus şi vecbime in muncä su.plirnentară, aferentă ecărui an 
efectiv lucrat in conditiile grupclor Işi. U, rcspectiv: 

~'a) 6 /uni pentru ccl care au lucrat in ocurlie de rnuncă din gz'pa 1; 
b) 3 /üní pentru cci care au lucrat in locurik c/c rnuncă din grupa a 11-a. 

Ulterior, Ministeru.i Munch l a elaborat 1n a.nul 1967 instrucţiun1 de apiicare a prevederilor Legii nt. 
2.7/1966, care cuprind rneseriile şi ncţiile prev~zute in grupele Işi II dc rnuncă, iar in 1969 oaerie de 
precizări amănunţite. ernise in cornun cu .Ministerul S~nátăţii,, pe lângă alte ordine ulteri:oare ale mini$nilor 

. ,• • ,~ y,~ .x ~k 

~,unc~,~ ~~ ~~na.ta~~~.~.. 
~ 
In 1977 cste emis Legea ni' 3/1977 pnivind pensiile de asigurii aociale de stat, care preia toa:te 

preved.eril e legate atabilite anterior cu privire Ia giupele de muncä şi la a aerie de facilităţi acordate la 
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" • ° • ' stabiijrea pensiei în incţie de perioadele Iucratę efectiv în asémenea condîţi~ ir~clus:~v vec~rne~. îi muncă 
acordat 

.a.. • ' 
~ ~ .~n phis. 

• Ańui 1990 aduce şi ~entru ~~e~~ ~~~~~~~~~~r ~~ ~~~~~ ~ ~~r~~ ~~ ~~ b~ r~.~~ ~~piet~~~~s1aĺivez . ~~ ~~r~ 
Ordinul nr 5W1990 va stabili exact În cóndiţiiie date de Legea nr...3ĺi977 locurile de muncă, activÎtăţjl.e 
şi categornic de personai care lucrează tn condiţu..deosebite şi se încadrează. în .grupele I şi II de muncă în 
vederea penso.nn.i (acesta a fost apot completat, în prevedenle concrete ale an.exci pentru .lista locunlor do 
muncă cc sunt .considerate a. avea condiţu pentru grupa a 11a. do Ordinul nr: 1.00ĺ1 990 şi respectiv Ordinul 
nr 125/1990) 

.Odată cii intrarea în vigoare a nouhui sistem do pensii pubiico stabilit prin Lege* nr 19/ 2000, în I 
aprilie 2001  so redenesc locunl.e do muncă după condiţnle pe care Jo impun asupra capacitţii do muncă a 
persoanelor respective şj edupă gradul do expunere 1a risc Prin acest act normativ, veehea uoţiune do «gn'pa 
a.I1.a de rnuucä» este îniaouită dup OLO4%2001 en noţiunea de «condi`ţii deosehile de muncă» x 

Conform prevęderiior art; 2 din Hotärârea Guvernuhui nr. 261/2001, ün bc do muncă ~oate ±1 ~~~.c~.~rat . . 
în categoria ceior cu condiţii deosebite dacacęsta îndoplineşte urrnătoarele cńteńi; 
• "a) prezenţa in mediul de muncä a noxeior profesionale jzice constánd in zgornot, vihra$ig unde 
etectromagnetîce, presiune, radiapi wrnzcrnte radzaţu laser de pute~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ a ~~oie1or . . 
profesionale chimice sau biologice prevâzute .in Normele generak de protec/le a imrncii, care ins re'peciá 
lirn.itele admîse prevăzute in aceste. nonne* . . 

b) răspunsid ecŘ/c al organlmului Ia agresiunea noxei prosionak, evidenţiat prin índicatori de 
expunere şi/sau de eject biologIc, stabiiiţi prin ordinal minîstrului sănär'ţii şifamiliel; 

c morhiditatea, exprirnată prin boll prqfeskmak înregistrate Ia 'ecu' ‚ muncá in ullirnü 15 aniy " 
Metodologia concretă do înçadrare a bocurilor do muncă în cat.egońa celor cu condiţii deo.sebite 

(procedura do stabilire şi avi.zaţę, prczentată schematic în Anexa ni. 1) nu rnai înseamnă dóar cáutarea şi 
identifcarea activităţi1or~ a iocuńbor do muncă şi a meserü.bor respective în bistele actebor normative din 

domeniu aşa ciii prevedea Ordinul nr.. 50/1990 ci aplicarea unui algońtm do lucru care are Ia bază 
detenninări precise efectuate do speciaiişti şi confirmate do instituţii specialiźate. 

Îicepând

a ~ ► ~+r . ic Q ~ .m

 cii 01.0~~201 1, I~ ~ntr~ea ~n v~goa:re ~. Leg~~ nr. 263~0~:0 pr~v~r~d s~~e~.~l ~..~~tar do pens~~ 
publice, vaboriflcând experienţa do zece ani do evidenţă, uzniărire şi avizare a condiţ.iibor do sănátate şi 
securitate n muncă, Iegiuitorul a denit mal ciar bocurile do muncă în condiţii deosebito ca ~'~i!id "locurile de 
rnuncá undo gradul do expimere iafactorü do risc profeskrnal sau Ia condijilk specike unor categorü do 
servîcii publice, pe toat durata timpulul normal do muncă, poate conduce in limp la îmbolnáviri 

~~. ~'~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~`~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ Cu~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~ ~ ~~ătă ii in mu~~că .~ ~ ~  ~ ~ ~ ~~ ~ 
. 

~ 
a asiguraţÎ orť . 

Dreptul Ia pensię pentuu limită do vârstă cii reducerea vârstei standard do ponsionare reprezintä 
principalul boneficuu a! persoanebor care au lucrat în .gnupa a IIa do mu.ncă şi/sau in condiţii deosebite do 
muncă ccl puţin 6 ani împI~riţi, sistemul public do pensii fund eel care poate recompensa astfel ofoctul nociv 
at acestor condiţii şi necesitatea ieşirii rnai repede Ia pensie pentru limită, do vârstă, in funcţie do numănul 
anilor împh.mţi do stagi do cotizare realizat în condiţu deosebite. 

2 Faţ do succinta prezentare a istoricuhui actebor normative emise şie aplicate în domenuul condiţiibor 
do muncă care are rolul do a arăta ó preocupare constantä faţă do acest subiect procum şi pentnu faptul c~ 
so încerc o compęnsare a efectelor nocive prin acordarea unor sporuni or! reducer! ale mor condiţii do 
desehidere a drepturilor do pensie, so prapune modiftearea art 18 lit a.) astfelx 
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„Art. 18 - Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, 

sta 'u de cotizare realizat în condiţii deosebite sau în condiţii speciale se acordă perioade 
~ . ~ „ . . .. . „ . .. „ 

su limentare la vechimea in munca, care constitule stagii de cotizare în condiţii normale, dupa 
p ~ 

cum urmeaza: 

a) 51uni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă 

. Prin aceste rnodi~cări şi córnpletări se dbreşte a rezolvare ap~obier.aatici.i actuate priviud condiţii.le 
grel e de mune şi condiţiile deosebite de muncă, problernatică care este foarte cooinplcx.ă, muncă. desfăşurată 
.în astfele de condiţii irnpune şi obiigă I.a ui efort sporit şi un :grad de peric~.~l profesiorial suplimentar dar şi 
durata efectivă a prezenţei salaria:tului în acest ITICdi.0 nociV. . . . 

Potrivit Cornu.nlcării. Coniisiei eătre .Parlamentul European. Consiliu, Conutetul Economic şi Sociai 
European şi Comitetut lRegiuniior. refentoare ia un cad.tu strategic a] UE pnvind sănătatea şi siguranţa la.. 
lociil de rnuncă  20 14-2O2ą cu refe r.ire .la îmbunătăţirea prevcniri.i boiilor profesionaie prin combaterea 
riscurilor exjstent.e~ noi şi emergente, în sensul în care bolile profesionale, i.nciusiv cele provocate sau 
agravate de condiţiile de rnuncă defavorabile, reprezintă a povară grea pentru lucrăton, întrepr~ndcn şi 
sistemele de asi,gurări esociale, .lund în considerate şi solici.tăiie partenerilor .sociali? se constata că în prezent 
sunt afectaţi un număr de .peste 30«000 de iu.crăt:ori încadraţi hi condiţii deosebite. . 

în susţinerea: propunerii noastre exernplificăm inipac$ulfactoriĺor tie rise, prevăzuîi de Ordlnul nr. 
50/1.990, Legea nr. I 9/2000, Legeą n.r. 263/2010, HG nr. 261/2001,110 nrx 246/2007 şi HG .nrJ01.4/201.5, 
care se regăsesc la locuri.le de muncă din canerele de iignit conform rapoartelor privind starea de sănätate 
a sałańaţllur• din cari.ereic Soeletăţii Coniplezul Energetic Oitcn.iá SÁ.. şi indlcaturii statistic! privind «. 
mcrbiditatea ti

Astfel indicele de giavltate a atins este 1291 zile orn/l 00 salariaţi, categoriiie cele ma] afectate fund 
cele care au värsta de peste 50 ani în condiţiiie în care värsta: medic a. salariaţilor din~ Societăţii Comp.lexul 
Energetic Oltenia S.A. a este dc peste 49 an.i şi. 6 iuniş

Din analiza dosareior med:ical.e individua.le ale .iucrătoriior se observă cä un .nurriăr mare de saiariaţ.i 
suferă de boli. 

profesianaie, bbli legate dc. profesie şi boli în relaţie cu .mu.nca, corelaţi bineînţeles înţr-o 
oarecarc măsură şi cu predispu.nerea orgamsrn lui salariatului ia astfel de afecţium. 

Principaîele riscuri şi afecţiuriiie pe care ic generează acestea saiańaţilor cc îşi desfăşoa:ră ac,tivita.tea 
în carierele de lignit sunt: 

)' bolile profesionalc având ca diagnostic h.lpoacuziile3 enfuz.emul pulrnonar spondilodiscartroza, 
discopatia l.ornbară= bronşita cronică sunt generate de următoarei.e noxe: 

~ praf de cărbu.ne; 
~ pulberi .mincral e;. 

zgomot; 
e ort fizic .mare; 

” variaţii de utniditate şi temperatură; . 

" poziţii vicioase sau suprasolicitare ost.eca.rticulară. 
» Bali legate dc profesie avănd ca diagnostic dosopatia.iorabară, lombosçia,tice, tibroza pulrnonară, 

spondilodiscartroza, bernie de disc, pneumoconioze au ca. agenţi cauzatoň urrn.ătoarele .noxe: 
e ort fizie mare; . 
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~ variaţii de umiditate şi ternperatură; 
~ praf de cărbune; 
~ pulbeń. minerale; 

. Ç microclirnat nefavo.rabil; 
~ po.zi~~~ 

x. &k 

vuc
Z 

~ ~oase;, 

vibraţ'it~iF : : 
k~ 

bolt în relaţie cu munca având ca diagnosttc lupertenstune arterială, diabetul zaharat, boala 
u1ceroaă, cardiopatia schemzcă, 13POC rnsuficienţă renală şi tulburănłe psihice au drept facton favonzanţi. 
următoareie noxe: . . 

~ zgomotui; 

~ stresul;  
. schimbul de noapte; 

. ~ vańaţiile de umiditate; 
`  ~~ 

►a 
~.~ ~~~~~~~łe; . 

• . 

~ efort fi zic mare. .. 
Conform HG 355/2007, fi ~a 123;  până în anul 2011 lucrul Ia în.ăiţime a p ersoaneĺor cu vărstă de 

peste 5'5 de an era. considerate
. contraindicaţie medieaiă, toate locurile de munch existent.e pe utilajele de 

•excavare transport şi haldare preupunând luc'ae1 Ia înătţime condiţie în care personalul care împiinea 
aceastä vârstă nu mai putea lucra în carierele de lignitx . . 

Potrivit evidentelor existente Ia nivelul Soci.etatii Complexul 'Energetic Oltenia SA : in anul. 2017 a 
fost inręgistrat un numar de 51 de decese~ in. anul 20t un numar de 37 decesą, jar in pńmeĺe. doua hwi ale 
acestui an (2019), numarul deceselor survenite ca urmare a diferitelor afecthmi cauzate de conditiile 
deosebite de munca a ajuns Ia 1.3 cazurL . . 

Până în prezent lucrătońi ce îşi des şoară. activitatea în carierele de ügnît conform Legii '19/2000 
au avut posibilitatea să se pensioneze Ia Imută de vărstă, vârsta stabilită de Legea 19/2000 de 65 am pentru 
bărbaţi şi 60 ani pentru femęi, jar după publicarea Legii 263/2010 vâratęie de pensionare sunt de 65. ani 
pentru bărbaţi şi 63 ani pentru femei din care se scade I8 ani ce corespund numáruiui do ąni lucraţi în 
condiţii deosebite 6-35  an». , 

Odată cu ieşirea Ia pensie majoritatea sufrä do afecţiuni cronicex boli profosionale,. boil legato do 
profesie şi bob în reIaţe cu munca, 

Totodatä productivitatea realizată do salariaţi scade odată cii depăş'irea vârstei do 50 an' iar atńbuteie 
üşei. postului nu şi le mai poate real iza în .mod corespunzător, activitatea În carierele de lignit find 'ma çare 
so desfşoară in condiţii grele; vătămătoare şi periculoase. 

Ín acelaşi SCOS cu propunerea noastră sunt şi prevederiie art. 25 din. Carta. Sociai Euroçeană 
revizţűtä respectiv< ,, Unh'uea r~.~,~unoaşte şi respectă drep€u( peroaneIor în vâr.~tă de a duce a ishzţä 
demnă t indepeml'_ntăl i de a parflupa Ia ‚aţa ~~~~c.wlă ş cu.tůuraiďí.

3 iniţiatorii propun do asemenea iodifi carea şi art.. 55 i&IÍn.(i,) astfei ; . 

~.,Art '55 (1) Persoanele care an realizat stagizd complet de cotizare at, drepti'.! /a pensie pentrtt 
/imită de vdrstá cu reducerea vârstelor standard de. pensionare, dup4 curn urmează: 

a) conjbrm tabehzlui nr. 1, tn sžh'aţăapersoanelor care au rea1izat stagI de colizare In condJü deosebite 
de ~r ~ rn~~nc~~~; : 
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Tabelul nr. 1 

Stagiul de cotizare realizat în condiţii 
deosebite (ani împliniţi) 

Reducerea vârstei standard de 
penslonare Cu: 

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 

22 

10 3 

10 8 

23 

24 

29 

11 3 

11 8 

12 3 

12 8 

13 3 

14 8 

15 3 

30 15 8 

Prin această modificare dreptul 1a pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei 
standard de pensionare care reprezintă principalul beneficiu al persoanelor care au lucrat în grupa 
a II-a de muncă şi/sau in 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. 

INIŢIATORI, 

Nume si prenume Formaţiune 
politică 

Calitate Semnătura 

? P 
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