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ln conformitate cu prevederile art. 74 din

republicate, vi inaintim aliturat, pentru a

Constitufia RomAniei,

fi supusd dezbaterii 9i
adoptdrii Legea nr. 263120fi privind sistemul unitar de pensii

publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, spre a fi supusi

dezbaterii gi aprobirii Parfamentului RomAniei, in procedurd de

urgentS.

lnitiatori:
t

Anexim alilturat tabelul cu semnatarii initiativei legislative:

i  f l i , r i i i l ;?:L r: i*t i lSfrH# Sl



Tabel cu semnatarii
Propunere legislativd pentru modificarea gi completarea Legii nr. 263120rc
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificdrile Si completirile
ulterioare

Nr.crt. Numele gi prenumele Semfftura
1 Andrei Sava - Deputrat PSD (+



Proiect de lege pentru modificarea art. f02 dinLegea nr.263/2010 frivind
sistcnnl unitar de pensii publice

Expunere de motive

ln momentul de fafi, ln RomAnia sunt peste 5 milioane de pensionari, iar in contextul
economic ai social actual, asigurarea unui venit adeorat pentru pensionarii din
sistemul public de pensii gi alte asiguriri sociale trebuie si reprezinte o prioritate
pentru autorititi.
De cealalti parte, ?n scopul mentinerii continuitilii serviciilor de asigurare sociali, a
pldfilor salariilor gi pensiilor, Guvernul gi Parlamentul Romdniei au adoptat, in
perioada 2009-201 1, o serie de misuri pentru eficientizarea costurilor suportate de la
bugetul de stat. Printre acestea s-au aflat inghefarea 9i neindexarea pensiilor pe o
perioadi limitati, impozitarea acestora, coplata, introducerea contribuliei la
asigurlrile de slndtate in procent de 5,5o/o.

Efectele pozitive pe care le-au avut aceste misuri la nivelul economiei [irii noastre
impun in acest moment o reevaluare a posibilitdfilor de susfinere a pensionarifor, rnai
afes in condifiile tn care mare parte dintre acegtia se incadreazl in segmentul de
populafie care risci sdrlcia 9i care se afll in dificultatea acoperirii costurilor pentru
nevoile de bazi. Pentru cf, efectele benefice din economie trebuie si se resimtl 9i in
buzunarele pensionarilor, se impune cresterea pensiilor, printr-o reactualizare
semestrialil a lor - 9i nu anuali, cum prevede legea in momentul de fati - in situalia
in care salariul mediu brut pe economie realizat inregistreazd o cregtere mai mare de
57o fafd de salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea Bugetului
Asiguririfor Sociale de Stat.
ln ceea ce privegte sistemul public de pensii din RomAnia, reforma acestuia trebuie
conceputi astfel?ncdt sd corespundi nevoilor cu care se confrunti persoanele direct
interesate. Mai mult dec6t atAt, dat fiind statutul Rom6niei de stat membru al Uniunii
Europene, a@sta ar trebui aliniat la un nivel comparabil cu cel din statele din restul
Uniunii.
De asemenea, avAnd in vedere modificirile recente ale sistemului de pensii din
RomAnia, existl pensii care ajung sub nivelul salariului mediu pe economie, acestora
fiindu-le apficate gi contribufii obligatorii citre fondurile de asigurdri sociale. Chiar gi
cu ultimele rndsuri adoptate in sensul returnirii refinerilor ilegale, pensiile din
Romdnia rimin la un nivel la care o persoanl in vdrsti abia se poate descurca, cu
toate cl pe toatd perioada angajtrii sale aceasta a plitit taxele gi impozitele aferente.

Este important ca orice crestere economica sa fie resimtita si de categoriife sociale
defavorizate cum sunt pensionarii. De aceea, in sensut celor prezentate mai sus,
este necesari modificarea articolul 102 din Legea 263nA10 privind sistemul unitar
de pensii publice, prin actualizarea semestriall a puctului de pensie in condifiile unor
rezultate favorabile inregistrate de economia rom6neasci.



Tabel cu semnataril

Propunere legislativi pentru modificarea gi completarea Legii nr. 26312014
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Parlamentul Romiiniei

CAMERA DEPUTATILOR SENAT

tEGE

Pentru completarea art 102 din Legea nr.263/20tg privind sistemul unitar de
pensil publice

Parlamentul RomAniei adoptii prezenta lege:

Articol unic - Articolul 102 din Legea263/2010 privin sistemul unitar de pensii publice,
publicaH in Monitorul Oficial, nr. 852 din 20.L2.2010, cu modificirile gi completirile
ultrioare, se modifici dupi cum urm eazd:

La art t0z, dupii alin. [2) se introduce un nou alineat, avind urmiltoarea forrnii;

(2') Valoarea punctului de pensie se majoreazi semestrial cu 1007o din rata inflatiei, la care
se adaugi 5oo/o din cregterea reali a cigtigului salarial mediu brut realizat pe semestrul
anterior, in situalia in care existi o diferenli de peste 50/o intre salariul mediu brut pe
economie utilizat la fundamentarea Bugetului Asiguririlor Sociale de Stat gi salariul mediu
brut pe economie realizat.

La art t0?,alin. (3) $ (a) se se modiffci dupi cum urmeazl:

(3) in situafiain care unul dintre indicatorii previzufi la alin.(2) $i (2J, realizali pe anul
precedent, respectlv pe semestrul anterior, are valoare negativi, la stabilirea valorii
punctului de pensie se utilizeazi indicatorul cu valoare pozitivi

(a) ln situalia in care indicatorii previzuli la alin. [2) ti (2'), realizali pe anul precedent,
respectiv pe semestrul anterior, au valori negative, se pistreazi ultirna valoare a
punctului de pensie.

Aceasti lege a fost adoptati de Parlamentul RomAniei, cu respectarea prevederilor art. 75
alineatul (2) teza a III-a din Constitufia RomAniei, republicati.

PRE$EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR



Valeriu gtefan Zgonea

PRE$EDINTELE SENATULUI
George Crin Laurenliu Antonescu


