
EXPUNERE DE MOTIVE

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice stabile?te regula privind cumuiul 
pensiei pentru limita de varsta cu veniturile realizate din activitati dependente - “/« sistemul 
public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activitati dependente, a§a cum sunt 
reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, pensionarii pentru limita de 
varsta”. (art. 118 alin. (1) lit. a))

Prezenta propunere legislativa instituie exceptia de la regula cumulului. stabilind ca '\..pot 
cumula pensia pentru limita de varsta cu venituri realizate din activitafi dependente in cadrul 
autoritafilor §i institutiilor publice centrale locale, indiferent de modul de finantare §i 
subordonare, precum in cadrul regiilor autonome, societaflor nafionale, companiilor 
nafionale societatilor la care capitalul social este de(inut integral sau majoritar de stat ori de 
o unitate administrativ-teritoriala, indiferent de nivelul acestora, numai beneficiarii pensiilor 
pentru limita de varsta cu un cuantum mai mic decdt valoarea cd^tigului salarial mediu brut 
anual, indicator defmitiv, cunoscut in anul in care se face cumuiul §i comunicat de Institutul 
National de Statistics’^.

Astfel, initiativa restrange dreptui de a cumula pensia pentru limita de varsta cu veniturile 
realizate din activitafi dependente, atunci cand sunt indeplinite doua condi^ii:

1. angajator este o autoritate sau institu^ie publica centrala sau locala, indiferent de modul 
de finantare §i subordonare, sau o regie autonoma, societate nationals, companie 
na^ionala sau societate la care capitalul social este de^inut integral sau majoritar de stat 
sau de o unitate administrativ-teritoriala;

2. nivelul pensiei pentru limita de varsta depa§e§te nivelul castigului salarial mediu brut 
anual. (de exemplu 4.357 lei aferent anului 2018, cunoscut in anul 2019).

De asemenea, pentru a fi in acord cu jurisprudenta Curtii Constitutionale, exceptia reglementata 
de propunerea legislativa nu se aplica la persoanele pentru care durata mandatului este stabilita 
expres prin Constitu^ie.

Mai mult, propunerea legislativa instituie suspendarea pla^ii pensiei pentru limita de varsta ca 
sanctiune pentru cazul de incalcare a excep^iei de la regula cumulului, similar reglementarii 
existente pentru celelalte categorii de pensionari. Cu privire la mecanismul de constatare, acesta 
este deja reglementat. Astfel, conform Legii nr. 263/2010 -“Pensionarii sistemului public de 
pensii sunt obligati sa comunice casei teritoriale de pensii in evidentele careia se afla orice 
schimbare in situapa proprie, de natura sd conducd la modificarea conditiilor in funcfe de care 
a fast stabilita sau se pldte^te pensia, in termen de 15 zile de la data aparifiei acesteia”{art. 
119); “"Constituie contraventie urmdtoarele fapte: nerespectarea prevederilor art. 119 privind
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oblisatia commicarii modificarilor intervenite referitoare la conditiile de acordare a pensiei.'” 
(art. 144 lit.g))

Pe de alta parte, constatam ca fie explicit, fie implicit, legile speciale care reglementeaza 
indemnizatiile/pensiile de serviciu consacra aceeasi regula a cumulului. In acest domeniu, 
initiativa extinde sfera de aplicare a exceptiei de la regula cumulului inclusiv la beneficiarii 
indemnizatiilor/pensiilor de serviciu a caror stabilire §i plata se afla, potrivit legii, in competen^a 
materiala a caselor teritoriale de pensii.

in ceea ce prive§te justificarea acestei limitari, analizand impactul financiar asupra bugetului 
general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani), 
conform expunerii de motive la Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, 
constatam ca pentru urmatoarea perioada 2019-2021, impactul financiar este negativ, si anume 
91,4 mid. lei. Pentru a nu pune in pericol implementarea cresterilor substantiale ale valorii 
punctului de pensii deja legiferate (la data de 1 septembrie 2019 fund 1.265 lei; la data de 1 
septembrie 2020 ajungand la 1.775 lei; la data de 1 septembrie 2021 ajungand la 1.875 lei) de 
care urmeaza sa beneficieze toti pensionarii sistemului public de pensii, §i anume 4,9 mil. 
pensionari, consideram ca limitarea cumulului este un instrument de degrevare a bugetului de 
stat, respectiv a bugetului asigurarilor sociale de stat, intr-o masura care nu afecteaza Tnsa 
veniturile persoanei sub pragul castigului salarial mediu brut anual.

Avand in vedere ca Legea nr. 263/2010 va fi abrogata la data de 1 septembrie 2021, cand 
urmeaza sa intre in vigoare Legea nr. 127/2019, propunerea legislative va avea o aplicare limitata 
in timp, avand un caracter exceptional.

Cu privire la stabilirea nivelului pensiei pana la care poate opera cumulul la nivelul castigului 
salarial mediu brut anual, consideram ca acesta respecta conditiile de obiectivitate (este expres 

. prevazut de lege, previzibil §i determinabi!) §i rezonabilitate (nivelul castigului salarial mediu 
brut anual constituie o optiune justa §i echilibrata) impuse de principiul nediscriminarii. De 
asemenea, consideram ca este proportionala cu situa^ia care a determinat-o, fund rezultatul unui 
echilibru intre scopul declarat al propunerii legislative si mijloacele folosite in realizarea lui, §i 
este aplicata in mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor aflate in ipoteza acesteia.

Avand in vedere argumentele anterioare, depunem spre dezbatere si adoptare propunerea 
legislative - LEGE pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice.

in numele initiatorilor.

Cornel Mircfea Samartinean 
Deputat deT^i?

ErmLMarius Pascan 
D/^utat qe Mure?
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