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- PROIECT -

pARLAMENTUL noMANrer

CAMERA IDEPUTATILOR SENATUL

LEGE
pentru modificarea art.165 din Legea nr.263l20 tO

privind sistemul unitar de pensii publice

Parlamentul Rominiei adopti prezenta lege:

Articolul Unic. - Articolul 165 din Legea nr. 263/ZOL|].
privind si istemul unitar de pensii publice, publicati irr
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 852 dirr 2l)
decembrie 2010 :;e modif icE dupi cum urmeaz6:

*Art.: l-65. - (1) La determinarea punctajelor lunare,
pentru perrioadele anterioare datei de 1 aprilie 200'.., s,3
uti l izeazd cdgtigul salarial, brut sau net, care a constituit baz I
de calcul a contributiei de asigur5ri sociale, din lun I
respectivS.

(2) Drovada cSgtigului salarial prevdzut la al in.(1) se r fac:
cu adeverinte el iberata de angajatori sau detin5tori i  d:
arhive.

(3) l ialari i ler medii gi minime pe economie, brutrr sa J
nete, dupli caz, pentru f iecare an, p6ni la intrarea in vir;oar- '
a prezentei legi, sunt prevSzute in anexele nr.7 gi 8.

(4) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precrrm r; i
pentru perioada cuprinsi intre 1939 1946 inclusiv, l l
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stabil irea punctajului lunar se uti l izeaz5 salariul mediu
corespunzitor anului 1938.

(5) Pentru perioadele anterioare anului tg4g se
uti l izeazd salariul minim corespunzitor anului Lg4g.,

Aceast5 fege a fost adoptat6 de parlamentul Rom6niei,
cu respectarea prevederi lor art. 75 gi ale art. 76 al in. (1) din
Constitutia Romdniei, republicatS.

PRE9EDINTELE
CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE
SENATULUI

MIRcEA - DAN ceonruA
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Citre

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

in conformitate cu prevederil€ art.74 din Constituli;l

Rom6niei, ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputat lor 5 i

art,B5 dirr Regulamentul Senatului, vE inaint5m, al51:urat,

spre dezbatere gi adoptare, propunerea legislativl pentrtr

rnodificarea art.165 din Legea nr.263l2010 privind

sistemul unitar de pensii publice.

INITIATOR,

iDeputat Dobre



EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul prezentei initiative legislative il reprezinti
propunerea spre adoptare de citre Parlament, a unui proiect
de lege prin care s5 f ie modif icate prevederi le art icolului 165
din Legea nr. 263/201A privind sistemul unitar de pensii
publice in sensul utilizirii c6gtigului salarial, brut sau net,
care a constituit baza de calcul a contributiei de asiguriri
sociale, la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele
anterioare datei de 1 apri l ie 2001.

Prevederile actuale ale art. 165 sunt in contradictie cu
principiile unicitdlii gi egalitdtii care stau la baza sistemului
public de pensii potrivit cirora statul organizeazS gi
garanteazi sistemul public de pensii bazat pe aceleagi norme
de drept, pentru toti participantii la sistem gi respectiv
asigurarea pentru toti  part icipanti i  la sistem, contribuabil i  gi
beneficiari,  a unui tratament nediscriminatoriu, intrucdt
anumite categorii de venituri pentru care s-a retinut
contributi i  de asigurbri sociale nu sunt luate in considerare la
determinarea punctajului mediu anual, pentru motivul cb
astfel de drepturi nu au avut caracter permanent.

Av6nd in vedere cele de mai sus propun adoptarea
proiectului de Lege pentru modificarea art.165 din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Init iator:
Victor Paul|obre, a"pr{pNu
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