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Parlamentul Romdniei
Camera Deputalilor

Cdtre,
Biroul Permanent al Camerei Deputafilor

In conformitate cu prevederile art.74 din Constitu{ia Romdniei, republicatd, gi
ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputafilor vi inaintdm spre dezbatere gi
adoptare propunerea legislativd pentru modificarea alin. (2) al art. 102 din Legea
nr.26312010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Initiator,
tleputat Riizvan Andrei CONDUnAIEA|VU
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EXPUNERE DE MOTIVE

Lcge pentru modificarea alin. (2)alart,l02 din Legeanr.263/2010 privind

sistemul unitar de pensii publice

Procedura de stabilire a valorii punctului de pensie confonn prevederilor art.

102 din Legea w.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice inainte de

modific6rile aduse prin Ordonanfa de urgenfd a Guvemului nr.l/2013 statua faptul

ci valoarea punctului de pensie de la intrarea in vigoare a Legii 26312010 qi pen6

in anul 2A20, se va majora anual cu 100% rata inflafiei, la care se adaug[ 50% din

cregterea real6 a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. in situalia in

carc unul dintre aceqti indicatori, are valoare negativd, la stabilirea valorii

punctului de pensie se va utiliza indicatorul cu valoare pozitivi. Deasemenea, legea

prevedea faptul cd in situalia in care aceqti indicatori au valori negative se

pistreazi ultima valoare a punctului de pensie.

Prevederile art. 102 alin. (2) - (6), cu referire la majorarea valorii punctului

de pensie nu s-au aplicat niciodati de la data adoptirii Legii nr.26312010 pdni in

prezent.

Odati cu aparifia Ordonanfei de urgen{i a Guvemului nr.l/2013 modalitatea

de calcul a valorii punctului de pensie a fost schimbat[, prin inlocuirea

indicatorului ratei inflafiei cu rata medie anuali aratei inflafiei.

in ceea c eprivegte diferen{ele dintre rata inflafiei qi rata medie anualI a inflaliei

pecizim ci prima exprimd cu cdt au crescut prelurile dupi 12 luni, iar rata medie

anuala a inflafiei m6soari creqterea medie a prefurilor dintr-un an fafi de media

prefurilor din anul precedent.

f)easemenea, rata inflafiei este utilizati de Banca Nalionali a Romdniei ca

obiectiv pentru {intirea inflaliei qi este luat6 in calcul la fundamentarea politicilor

publice. Conform metodologiei aplicat[ de Institutul National de Statiticd, rata

medie anuali a inflafiei, spre deosebire de rata inflafiei exprimd creqterea medie a



prelurilor bunurilor qi serviciilor de consum ale populatiei in anul de referinp fap

de anul precedent. Rata medie anuali a inflafiei are un alt mod de determinare

decdt rata anuala a infla{iei, asadar cei doi indicatori au valori diferite, respectiv

rata medie anual[ a inflafiei este mai mici decit rata infla1iei. Totodat[, conform

datelor afiqate de BNR diferenfa evidentii dintre rata inflafiei gi rata medie anuali a

inflafiei este faptul ci ultima se ajusteazi mult mai lent decit prima.

Fa{6 de cele menfionate mai sus se impune revenirea la modul de calcul

anterior, intruc6t acesta este mai favorabil pensionarilor qi stabilirea valorii

punctului de pensie in funcfie de rata inflafiei qi nu rata medie anuald a inflaliei.

Avtnd in vedere ci beneficiari ai acestei mlsuri sunt cele 6 milioane de

pcnsionari, precum qi in considerarea faptului ci ajustarea valorii punctului de

pensie in func{ie de rata inflatiei reflecti in mod just cregterea prefurilor, dar Ei

pentru considerentele menfionate mai sus, supunem aprobdrii prezentul proiect de

lege.
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Rizvan Andrei CONDUnAIEANU

DEPUTAT PPDD

Co tu*\'l$Tat-
(

Lgt. Pt,ur.'64 CI..r/.,., @



PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENAT

Lege
pentru modificarea alin. (2) al art 102 din Legeanr.263l20l0 privind sistemul unitar de

pensii publice

Parlamentul RomAniei adopti prezenta lege:

Articol unic - Alin. (2) at art. 2 din Legea nr.263n0n privind sistemul unitar de pensii
publice, publicatii in Monitoml Oficial al Romfiniei nr.852 din 20 noiembrie 2010 se
modifictr gi va ayea urmltorul cuprins:

"(2) Valoarea punctului de pensie se majoreaztr anual cu 100% din rata inflalieil, la care se
adaugd 50% din.cregterea real[ a cAgtigului salarial mediu brut realizat."
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t Rata medie a inflatiei este mai mica decat rata medie anuafa a inflatiei


